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Beste buurtbewoners,
Vooral in de donkere wintermaanden vinden veel inbraken
plaats. Het is vroeg donker, door
de lagere temperaturen zijn niet
veel mensen buiten, en de feestdagen worden vaak buiten de
deur gevierd. Ideale omstandigheden voor inbrekers.
Wilt u na een gezellige feestavond met vrienden of familie
thuiskomen en uw huis nog net
zo aantreffen zoals u het heeft
achtergelaten? Wij hebben voor
u de volgende tips om uw huis
veilig achter te laten:

• Verlichting binnenshuis of buitenshuis verkleint de
kans op inbraak. Licht binnen betekent meestal dat
de bewoners van het huis thuis zijn

• Hij lijkt erg voor de hand liggend maar sluit alle

ramen en deuren, ook kleine badkamerraampjes
en toiletraampjes. Laat verder alle deuren (dus ook
die van de garage) en ramen (en bijvoorbeeld ook
lichtkoepels) voorzien van hang- en sluitwerk dat
voldoet aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen

• Een kluis lijkt veel mensen een overbodige luxe,

maar is de investering waard. Sieraden, contant
geld, belangrijke documenten, foto’s en dure hardware zoals laptop of harde schijf: allemaal zaken
met veel materiële of emotionele waarde die niet zomaar voor het grijpen zou moeten liggen. Kies een

kluis met een degelijk slot en veranker deze zoals
voorgeschreven, en denk tevens over de mogelijkheid van een brandwerende functie na.

• Sommige mensen hebben de neiging op sociaal

media veel info te plaatsen over waar ze zijn en wat
ze doen. Net zoals dat voor vakanties geldt, kunt
u beter niet uw afwezigheid vermelden en zeggen
wanneer u waar zult zijn. Uw profiel is vaak via
anderen zichtbaar voor onbekenden die deze info
kunnen misbruiken.

• Leg kostbare apparatuur (laptop, pc, tablet,
mobiel) uit het zicht.
Meer informatie?
Kijk op https://www.
maakhetzeniettemakkelijk.nl
/woninginbraak
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Pas op voor zogenaamde
medewerkers Microsoft
Bij de politie zijn de afgelopen tijd vele aangiftes
binnengekomen van mensen die benaderd zijn
door criminelen die zich voordoen als medewerkers van Microsoft. Al een lange tijd zijn groepen
criminelen bezig om op slinkse wijze binnen te
dringen in computers van mensen.
De truc
De criminelen zoeken vanuit het buitenland contact met hun slachtoffers. Ze spreken vaak Engels
en proberen vertrouwen te wekken bij anderen
door zich voor te doen als medewerkers van het
softwarebedrijf. De computer zou een virus bevatten, de licentie is verlopen of er moet dringend een
update worden gedaan. Vervolgens wil de beller dat
het slachtoffer een aantal handelingen verricht op
zijn computer. Hij downloadt hierbij een programma
waarmee zijn computer op afstand overgenomen
kan worden. Vervolgens nemen de criminelen de
computer over.

Afrekenen
Daarna komt het moment van
afrekenen voor de technische
hulp. De beller vraagt het
slachtoffer een iTunesbetaalkaart te kopen en de
codes hiervan door te geven.
Ook komt het voor dat de oplichters
zelf geld afschrijven vanaf de rekening van
het slachtoffer. Dit kunnen ze doen omdat ze zich
op afstand toegang hebben verschaft tot het internetbankieren van de gedupeerde. De schade kan
oplopen tot tienduizenden euro’s.
Wees gewaarschuwd
Trap er niet in! Wanneer je telefonisch benaderd
wordt om handelingen uit te voeren met je computer
omdat er zogenaamd problemen mee zijn, verbreek
dan direct de verbinding. De oplichters kunnen niets
doen als je niet hebt ingelogd en niets hebt geïnstalleerd. Ben je gebeld en heb je wel handelingen
uitgevoerd en mogelijk ook betaald? Neem dan direct contact op met de politie via 0900 8844, via de
politie-app of het meldformulier op politie.nl/melden.
Bron: Politie.nl

Buurtpreventie WhatsApp
Binnen de Pegbroeken is in vele straten een WhatsApp groep
actief indien u wil aansluiten bij een van de groepen meld u
zich bij u straatcoördinator
Het is al weer een tijd geleden dat u de laatste nieuwsbrief heeft
ontvangen. Suggesties voor de komende nieuwsbrief?
Stuur deze naar info@pegbroeken.nl
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