REGISTRATIEFORMULIER WAARDEVOLLE VOORWERPEN
NAAM:
VOORNAAM:
TELEFOON:
EMAIL:
VOORWERP

STRAAT + NR:
POSTCODE:
GEMEENTE:
MERK / TYPE

SERIE NR.

KLEUR

OPMERKINGEN / BIJZONDERE KENMERKEN

PRIJS

INSTRUCTIES
Het is raadzaam al je waardevolle voorwerpen te registreren. Dit maakt het makkelijker een voorwerp als het jouwe te identificeren wanneer het na diefstal
door de politie teruggevonden wordt.
 Noteer nauwkeurig de kenmerken en het serienummer van het voorwerp
(vb. tv, dvd, fototoestel, videocamera, laptop, gsm, …).
De politie heeft deze nodig om het als gestolen te kunnen signaleren, en als
het jouwe te kunnen identificeren wanneer het teruggevonden wordt
(Het serienummer van uw GSM vindt u door *#06# in te toetsen).
Vraag ook aan de verkoper of hij het serienummer van je nieuwe aankopen
op de factuur wil schrijven, zo heb je steeds een tweede document in je bezit
waarnaar je kunt teruggrijpen.
 Wanneer er geen serienummer aanwezig is, raden we aan een eigen
markering aan te brengen.
Aandachtspunten bij het aanbrengen van een markering:
1. Markeer je rijksregisternummer (bevindt zich achteraan je identiteitskaart
of SIS-kaart). Wanneer de goederen tot een organisatie of instelling
behoren, markeer dan het ondernemingsnummer of de desbetreffende
naam.
2. Markeer op een zichtbare plaats, maar niet op een makkelijk te
verwijderen onderdeel, zodat de politie de markering bij het terugvinden
van je voorwerp zal opmerken.
Je kan gebruik maken van stiften met onuitwisbare inkt, kraspennen,
elektrische handgraveerders en chemisch graveren. Voor meer info:
contacteer je lokale diefstalpreventieadviseur.

 Neem eveneens foto’s (vb. juwelen, antiek, schilderijen, …), rekening
houdend met volgende richtlijnen:
1. Neem steeds foto’s in kleur (wanneer digitaal: minimum 3
megapixels!), minstens 1 foto per object, en meer dan 1 foto
wanneer het voorwerp er vanuit verschillende hoeken anders
uitziet.
2. Neem een close-up van bijzondere kenmerken die kunnen helpen bij
de identificatie (eigen modificaties, krassen, verkleuringen, schade,
etc.).
3. Neem de foto in daglicht en zorg ervoor dat er geen reflectieve
achtergrond aanwezig is.
4. Leg een meetlat naast het voorwerp zodat de grootte ervan op foto
bepaalbaar wordt.
5. Bij ontwikkeling hoef je jouw coördinaten niet aan de fotograaf door
te geven.
6. Nummer de foto’s, en geef het aantal weer op het
registratieformulier.
De foto’s zijn nuttig voor:
- Het beschrijven van je gestolen voorwerpen.
- Als bewijs dat je eigenaar bent van een teruggevonden gestolen
goed.
Meer info: www.vps.fgov.be

Bewaar dit formulier samen met je aankoopfacturen, garantiebewijzen, handleidingen en foto’s op een veilige plaats!

