Voor niets
aangifte doen?

€ 181,Natuurlijk niet!
Reken af met winkeldieven!

• Meld u gratis aan voor
‘Afrekenen met winkeldieven’.
• Doe aangifte bij winkeldiefstal en
laat de dief € 181,- betalen als vergoeding voor voor uw tijd.

www.afrekenenmetwinkeldieven.nl

Afrekenen met winkeldieven
Winkeldiefstal is niet alleen erg frustrerend, het vergt ook nog eens veel van uw tijd.
U houdt de verdachte eerst in de gaten, houdt de dief aan en doet aangifte. Voor die
‘gestolen’ tijd kunt u een schadevergoeding van € 181,- eisen van de winkeldief. Dat kan
nu heel eenvoudig dankzij de nieuwe regeling ‘Afrekenen met winkeldieven’ van
de Stichting Afrekenen met winkeldieven.
Door deelname aan deze regeling staat u
sterk als u wordt geconfronteerd met winkeldiefstal. Stichting Afrekenen met winkeldieven helpt u bij het innen van € 181,- bij
de winkeldief als compensatie voor het
oponthoud en de overlast. Maar ook vooraf
weet u zich gesterkt. Als u zich aanmeldt
voor ‘Afrekenen met winkeldieven’ krijgt u
de toolkit Eerste Hulp bij Winkeldiefstal van
ons toegestuurd.
Toolkit Eerste Hulp bij Winkeldiefstal
In deze toolkit vindt u preventietips,
richtlijnen voor het aanhouden van een
winkeldief en voorlichtingsmateriaal om
in uw winkel op te hangen. Zo zien uw
gewenste en ongewenste bezoekers direct
dat u afrekent met winkeldieven!

Reken af met winkeldieven.
inkeldieven?
Meld u vandaag nog aan!
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U meldt zich aan op
www.afrekenenmetwinkeldieven.nl.
U ontvangt een bevestiging, schade
verhaalformulieren en uw toolkit.
U houdt de betrapte winkeldief aan
en belt de politie.
U vult het landelijk aangifteformulier en het
schadeverhaalformulier in en laat deze ondertekenen door de verdachte, bij voorkeur in het
bijzijn van de politie.
U draagt de verdachte over aan
de politie.
Om de schade te kunnen verhalen
op de winkeldief heeft u een proces-verbaal- of
transactienummer nodig als bewijs dat de aanhouding terecht is. Dit nummer kunt u opvragen
bij de lokale politie.  
Op afrekenenmetwinkeldieven.nl kunt u uw
schadeclaim aanmelden.
Stichting Afrekenen met winkeldieven zorgt
voor de verdere afhandeling.
Als de dader heeft betaald -eventueel met
inschakeling van een deurwaarder- ontvangt u
het schadebedrag minus administratiekosten
op uw bankrekening.

Regel het vandaag nog! Wacht niet tot een winkeldief toeslaat, maar meld u vandaag nog aan op
www.afrekenenmetwinkeldieven.nl

