Gepubliceerd op Politiezone Antwerpen (https://www.politieantwerpen.be)
Startpagina > Dienstverlening > Preventie > Tips tegen inbraak > Registreer je waardevolle spullen

Registreer je waardevolle spullen
Ook jij kunt vroeg of laat geconfronteerd worden met een inbraak of diefstal. Los van de emotionele impact
die een inbraak of diefstal kan hebben, komt er vaak ook een hele papierwinkel aan te pas. Daar kan je je
gelukkig goed op voorbereiden.
Bij het opstellen van het proces-verbaal vragen onze politieambtenaren je naar specifieke details van elk gestolen voorwerp.
Hoe meer gegevens je hebt, hoe meer kans je maakt om na een diefstal jouw spullen ooit weer te zien. Vooral merk, type,
kleur en serienummer zijn belangrijke gegevens. Gooi je factuur of rekening ook niet te snel weg, dat papiertje vormt namelijk
het beste bewijs dat het voorwerp in kwestie jouw eigendom was.
We raden je aan volgende gegevens te noteren.
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Voor smartphones en tablets bestaan er apps die je toestel kunnen beveiligen:
Where's my droid
Zoek mijn iPhone/iPad
Lookout
AVG Mobilation
...

Het aanbod aan (al dan niet gratis) tracking-apps is groot. Sommige apps traceren enkel, andere nemen een foto van de dief
en verzenden die naar je e-mailadres, nog andere apps blokkeren het hele toestel. We willen je er zeker niet toe aanzetten
zelf achter de dief te gaan, maar het gebruik van dergelijke apps kan het werk van de politie behoorlijk versnellen.

Elektrische apparaten
Ook voor andere elektrische apparaten (televisie, dvd-speler, espressomachine, microgolfoven ...) is het zeer belangrijk dat je
merk, type, kleur en serienummers hebt genoteerd.

Voertuigen
Chassisnummer, nummerplaat en kopies van boorddocumenten zijn uiteraard een must. Maar daarbij zijn vooral foto's de
belangrijkste bron van informatie.
Neem overzichtfoto's in kleur.
Neem detailfoto's van specifieke kenmerken zoals krassen of verkleuringen.

Sieraden en kunstwerken
Van sieraden, kunstwerken en andere unieke stukken kan je uiteraard geen nummers bijhouden. Wat hier een grote
meerwaarde vormt, zijn duidelijke foto's van het object:
Neem overzichtsfoto's in kleur.
Neem detailfoto's van specifieke kenmerken zoals krassen of graveringen.
Leg een meetlat naast kleinere voorwerpen, zodat ook de afmetingen bekend zijn.

Nummers
IMEI-nummer: IMEI staat voor international mobile equipment identity. Elke gsm of tablet heeft een imei-nummer, een code
van 15 cijfers waarmee je toestel kan worden opgespoord. Je vindt het terug onder de batterij, op de doos of door *#06# in te
typen op je toestel.
simnummer: dit nummer van 13 cijfers is wat je simkaart uniek maakt. Het nummer staat op je simkaart en op de doos.
MAC-adres: MAC staat voor Media Access Control, wat zoveel is als het hardware-adres van je toestel. Als je gestolen
toestel verbinding maakt met het internet, kan dit aan de hand van het MAC-adres getraceerd worden. Je vindt uw MACadres enkel terug in je toestel. Het is dus belangrijk dat je deze code na aankoop van je apparaat ergens noteert. Want eens
het apparaat is gestolen, kan je de code niet meer achterhalen.

Lees ook
Belangrijke documenten kwijt of gestolen [1]
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