
 

De kerstmarkten en winkelstraten worden druk bezocht. Hoe 
vermijdt u diefstal door gauwdieven? 

  
Gauwdieven slaan het liefst hun slag op druk bezochte plaatsen zoals winkels, markten en het openbaar vervoer. Om 
gauwdiefstallen te voorkomen, kunt u best achterhalen hoe de dieven te werk gaan zodat u enkele 
voorzorgsmaatregelen kunt nemen.  
 
In het tweede deel van dit artikel geef ik enkele tips om vergoed te worden bij diefstal thuis en bij brand of 
waterschade. Ik leg u ook uit waarom u best het aankoopbewijs vraagt wanneer u een geschenk krijgt!  

 

Hoe gaan gauwdieven te werk? 

 Ze gaan vaak met meerdere personen te werk. 

 Terwijl de ene uw aandacht afleidt, maakt zijn medeplichtige van uw onoplettendheid gebruik om u te 

bestelen. 

 De dief morst zijn drankje op uw kleding en terwijl hij de vlek wil afvegen, slaat hij toe wanneer u even niet 

oplet. 

 Een onbekende vraagt u om inlichtingen of loopt ‘per ongeluk’ tegen u aan en besteelt u. 

De juiste reflexen 

 Betaal zoveel mogelijk met uw bankkaart en loop niet rond met grote sommen geld. 

 Sluit altijd uw handtas en zorg ervoor dat het sluitsysteem zich tegen uw lichaam bevindt. 

 Plaats uw tas niet in het boodschappenwagentje. 

 Steek uw portefeuille niet in een achterzak van uw jas, broek of rugzak. 

 Draag juwelen, horloges of andere waardevolle voorwerpen op een discrete manier wanneer u inkopen doet. 

 Let op uw tas in de pashokjes. 

 Draag uw tas voor u wanneer u in een handelszaak bent, vooral wanneer er veel volk is. 

 Beveilig uw gsm met een beveiligingscode en een antidiefstalsoftware. 

 Bewaar thuis een kopie van uw belangrijke documenten (identiteitskaart, rijbewijs, …), alsook de 

serienummers van uw waardevolle voorwerpen (gsm, horloge, …). 

=> Met de wagen of met het openbare vervoer: 

 Plaats uw tas in de auto nooit op de grond of op de passagiersstoel. Leg uw tas eerder in de kofferbak en 

doe alle portieren op slot als uw wagen niet is uitgerust met een automatisch vergrendelingssysteem. 

 Neemt u het openbaar vervoer om inkopen te doen? Wees dan extra aandachtig bij het in- en uitstappen. 

Tijdens deze piekmomenten kunnen zakkenrollers gemakkelijker toeslaan. 

 Houd uw abonnement, geld of vervoersbewijs klaar vooraleer u instapt. 

 

 



Toch bestolen? 

 Doe altijd aangifte in een politiekantoor. Zo help je de politie deze plaag te bestrijden. 

=> Werd één van uw kaarten gestolen? Blokkeer ze dan zo snel mogelijk: 

 uw bankkaarten via Card Stop: 070 344 344; 

 uw identiteitskaart via Doc Stop: 0800 2123 2123; 

 uw simkaart via uw gsm-operator. 

U krijgt een waardevol geschenk? Vraag het aankoopbewijs! 

Het is feest! U hebt zopas de gsm van uw dromen, dat langverwachte sieraad, … cadeau gekregen. Het lijkt misschien 
een beetje onbeleefd, maar we raden u sterk aan om het aankoopbewijs ervan te vragen. In geval van diefstal, brand 
of waterschade moet u namelijk het bestaan en de waarde van uw bezit kunnen aantonen. 
 
=> We raden u bovendien aan alle informatie en bewijsstukken van uw waardevolle voorwerpen te verzamelen: 

 het merk, het type, het aankoopjaar, de eventuele specifieke kenmerken; 

 het aankoopbewijs (facturen, herstelbonnen, bankafschriften, …); 

 foto’s. 

 
=> Vooral van uw juwelen: 

 

 het garantiebewijs; 

 het authenticiteitscertificaat; 

 foto’s (vooral diegene waarop te zien is dat u de juwelen draagt); 

 de notariële inventaris wanneer u de voorwerpen via erfenis hebt gekregen. 

Bent u het slachtoffer van een diefstal uit uw woning?  

Doe dan binnen de 24 uur aangifte. 

 In de algemene voorwaarden van de meeste woningverzekeringen staat namelijk dat de verzekerde binnen 

de 24 uur aangifte moet doen in een politiekantoor en een kopie van het proces-verbaal aan de verzekeraar 

moet bezorgen. 
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