
Actief tegen 
criminaliteit:

veilig 
onderweg



Hoe te Handelen bij diefstal 
voertuig/lading?

• Stel vast wat er precies is gebeurd. 
   Wat is gestolen en hoe laat is het gebeurd?
• Waarschuw de politie en doe altijd aangifte, 

ook als u in het buitenland wordt overvallen. 
Gebruik eventueel de TLN checklisten in diverse 
talen voor het opnemen van een goede aangifte. 
Deze checklisten zijn verkrijgbaar via 
0900-TLNINFO (0900-8564636), www.tln.nl of 
lokettransportcriminaliteit@tln.nl 

• Probeer getuigen te achterhalen
• Stel de werkgever in kennis

BeLaNGrIjke TeLeFOONNummerS:
Politie, brandweer, ambulance 
In bijna heel europa kan in urgente situaties hulp worden 
gezocht via 112

Geen spoed, bel dan de politie via 0900-8844

Buitenland
Vanuit het buitenland belt u bij minder dringende meldingen 
(0031) 343 57 8844 

Meld Misdaad Anoniem 0800-7000
Via meld misdaad anoniem kunt u gratis anoniem tips 
melden over misdrijven 



een aantal tips voor veilig vervoer 
onderweg

• Vervoer diefstalgevoelige goederen in een  
   kastenwagen en niet in een zeilentrailer
• Splits zo mogelijk het vervoer van hoog-  
   waardige goederen over meer transporten
• Vervoer zo onopvallend mogelijk, dus zon-  
   der alleszeggende reclames en teksten
• Verzegel de laadruimte
• Pas inbraakdetectie toe, ook bij zeildoek  
   wagens
• Neem geen lifters of andere personen mee
• Vertrek direct na het laden (dus niet over- 
   staan) en stem de planning hier op af
• meld afwijkingen van de route direct aan  
   thuisbasis
• Plan zorgvuldig de route en maak gebruik  
   van veilige parkeerplaatsen
• Schakel bij het verlaten van de vrachtauto  
   het beveiligingssysteem in en sluit de   
   cabine altijd af
• maak gebruik van een aansluiting op een   
   Particuliere alarm Centrale (PaC) en alarmknop



Hoe te Handelen bij een overval?

uw gedrag tijdens een overval is bepalend voor 
het verloop ervan. Het is dus zeer belangrijk te 
weten hoe te handelen tijdens een overval.

• Blijf kalm en kalmeer ook de mensen die 
   eventueel bij u zijn
• Speel niet de held, maar volg bevelen op
• Stel het overvalalarm in werking. Doe dat  
   onopvallend en zonder risico te nemen
• Vermijd direct oogcontact met de daders
• Observeer nauwkeurig en probeer signale- 
   menten te onthouden
• Noteer wat er door de overvallers is aange- 
   raakt en blijf daar vanaf
• Lieg niet tegen een overvaller, dat is gevaarlijk
• Stel na de overval direct het alarm in werking
• Bel direct de politie, ook voor eventuele 
   medische hulp




