Beveiligingsmaatregelen
Installeer een goedgekeurd beveiligingssysteem
Autodieven worden steeds handiger en weten tegenwoordig
gemakkelijk elektronische beveiligingssystemen te hacken.
Zorg daarom altijd dat je een VbV-SCM goedgekeurd
beveiligingssysteem gebruikt.
Soorten beveiligingssystemen:
- Startonderbreker.
- Alarmsysteem met 2de autorisatie.
- Voertuigvolgsysteem.
- Versnellingsbakslot, zoals de BearLock.
- Peilzender / terugvindsysteem.
- Voertuigvolgsysteem met GPS (is ook te combineren met een
ritregistratie en met blokkering op afstand, dan is de auto niet
meer te starten).
- Stuurslot.
- Leg je autosleutel in een metalen bakje, doosje, opberghoes of
hoes met signaal blocker.

Neem contact met ons op en laat je adviseren welke
beveiligings-maatregel het beste bij jouw auto en gebruik past.

#better safe than sorry
www.arendsecarsystems.nl

Beveiligingtips
Doe je auto op slot
Lijkt een no-brainer, maar er zijn toch nog veel mensen die het vergeten, of denken
dat het wel even kan om hun auto 'open' te laten staan. Het is een kwestie van: op de
verkeerde plek, op het verkeerde tijdstip. Iets wat niet valt te zeggen voor de dief,
overigens. Die heeft slechts enkele minuten nodig om jouw auto te ontvreemden.
Sluit je wagen dus af. Zelfs al ben je maar even weg.
Laat geen dure spullen liggen
Kortom: geef niemand een reden om je wagen open te breken, zelfs als deze op slot
staat. Dieven zijn dikwijls enkel en alleen op pad, op zoek naar een waardevolle buit.
Er moet geld verdiend worden.
Is er echt geen andere mogelijkheid dan je spullen in de auto te laten liggen? Leg
deze dan uit het zicht voor een ieder die even jouw auto in 'gluurt' om te kijken wat
voor leuks er is te vinden.
Doe dit overigens zonder de illusie te wekken dat je iets te verbergen hebt. Laat dus
je dashboardkastje open en dek niets af met doeken of dekens. Laat als het ware
'zien' dat er niets waardevols in jouw auto ligt wat de moeite waard is.
In de zomer
Als de dagen wat warmer worden is het verleidelijk om je raampjes op een kiertje te
laten staan om iets van de warme lucht uit de auto te laten ontsnappen. Dit maakt
het voor dieven echter veel gemakkelijker om je auto open te maken. Zorg dus dat de
ramen gesloten zijn als je parkeert.
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Beveiligingtips
Parkeer je auto op een veilige plek
Een goed verlichte, openbare parkeerplaats doet het minder goed bij dieven dan een
donker hoekje in een zijstraatje. Daarnaast wordt zeker de helft van de
autodiefstallen in de avond gepleegd. Zo is het ook verstandig om rekening te
houden met de 'buurt' waarin je jouw auto parkeert.
Vanzelfsprekend heb je meer kans dat je auto gestolen wordt in een buurt waar de
criminaliteitscijfers hoger liggen. Garantie heb je nooit, maar alle beetjes helpen
denken we maar zo.
Installeer zelf de benodigde apparatuur om diefstal te voorkomen
Het is een investering. Dat wel, maar het kan zomaar een investering
zijn die zich uit gaat betalen. Daarnaast; je kan het zo duur maken als je zelf wilt. Zo
kan je kiezen voor een alarmsysteem, een GPS-trackingsysteem of een simpel
'dummie-alarm'. Voor een dief is tijd namelijk een waardevol gegeven. Uitzoeken of
dat knipperende LED-lampje achter het raam daadwerkelijk is aangesloten op een
alarm kost veel tijd. En dat is nu net de tijd die hij (of zij) niet kan missen.
Plak het chassisnummer af
Dit is het unieke nummer van jouw auto en hiermee kan je veel informatie over de
auto te weten komen.
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Beveiligingtips
Laat je sleutels niet in het contact
Zelfs niet als je even twee tellen uit je auto stapt om een brief op de bus te doen,
bijvoorbeeld. In dit geval heeft een autodief slechts een paar luttele seconden nodig
om je auto te stelen. Zelfs al sta je zelf op een steenworp afstand.
Maak het dieven lastig
Tijd die het kost om een auto daadwerkelijk te stele is iets waar bij autodiefstal op
gelet wordt. Dus maak het een dief zo moeilijk mogelijk. Parkeer liever niet achteruit
in, draai de wielen op een manier zodat het extra tijd zal kosten om de wagen uit het
parkeervak te krijgen. Zet je stoel in de voorste stand; zo heeft de dief geen ruimte
om je navigatiesysteem eruit te halen.
Heb je een oprit, of zelfs een eigen garage?
Maak hier dan gebruik van, want een dief zal nooit te dicht bij je in de buurt willen
komen.
Duidelijke kenmerken
Kenmerken zijn niet in trek bij autodieven. Maak je auto herkenbaar. Zorg voor een
auto met een opvallende kleur, een grote sticker of ander uniek kenmerk. Dit zorgt
ervoor dat je auto veel te makkelijk te herkennen is. Dus had je nog geen sticker van
je favoriete voetbalclub op je Audi geplakt? Dan heb je nu alle reden om dit wel te
doen.

Welke maatregelen neem jij om autodiefstal te voorkomen?
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