De beste tips om uw bestelauto
te beschermen tegen inbraak en
diefstal
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Beveilig uw bestelauto
•
•
•
•
•

Laat een diefstalalarm installeren
Laat een stuurslot, pedaalslot of een extra slot plaatsen op de (schuif)deuren. En schakel deze in voor u uitstapt
Laat een mechanische beveiliging zoals BearLock® in uw auto installeren
Ladders op het dak beveiligt u met diefstalwerende klemmen
Monteer een tweede deur met een hangslot aan de binnenzijde. Deze is van buitenaf moeilijk te vernielen met een
betonschaar of slijpschijf. Installeer een alarm dat afgaat als de eerste deur geopend wordt

Maak uw auto herkenbaar
• Besticker de bestelauto en uw gereedschap met uw bedrijfsnaam/-logo en telefoonnummer zodat ze duidelijk
herkenbaar en beter traceerbaar zijn

Let op waar en hoe u parkeert
• Parkeer uw bestelauto ’s avonds in het zicht op een goed verlichte parkeerplaats
• Stal uw bestelauto bij voorkeur in een afgesloten gebouw of achter een gesloten hek
• Parkeer uw bestelauto met de achterdeuren zo dicht mogelijk tegen een hek of muur, zodat inbrekers de deuren
niet kunnen openen
• Draai bij het parkeren de wielen in de richting van de stoeprand

Blijf alert
• Laad uw bestelauto pas in vlak voordat u aan het werk gaat
• Sluit uw auto altijd goed af, ook als u overdag in de buurt aan het werk bent. Laat nooit de sleutels in het contact
zitten als u uitstapt
• Laat geen waardevolle spullen in het zicht liggen en haal waardevol gereedschap na het werk altijd uit uw auto
• Rijd altijd met gesloten ramen en doe de deuren op slot: zo voorkomt u dat er spullen uit de auto worden gegrist
als u stilstaat bij een verkeerslicht

Extra tip: neem preventiemaatregelen als u uw spullen vervangt na een inbraak
Bent u toch slachtoffer geworden van een inbraak in uw bestelauto? Schaf dan niet alleen nieuwe spullen aan,
maar neem ook extra preventiemaatregelen. ‘Uw’ inbrekers kennen het lek in uw beveiliging precies en komen
graag een keer terug voor nieuwe materialen.

Direct aan de slag via preventiewinkel.nl
Via preventiewinkel.nl vindt u allerlei handige hulpmiddelen om uw bestelauto te beschermen tegen inbraak en
diefstal.
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