Babbeltrucs
Inbrekers kunnen aanbellen met een smoesje en zo uw huis binnenkomen. Dit heet een
babbeltruc. Babbeltrucs worden door zowel keurig uitziende als juist zielig uitziende
personen gepleegd.
Wees gezond wantrouwig aan de deur!
Vraag daarom altijd onbekende bezoekers naar een identiteitsbewijs. Heeft iemand geen
legitimatie bij zich, maak dan een nieuwe afspraak. Doe nooit zomaar open voor
onbekenden. Vraag eerst wie hij/zij is en wat hij/zij komt doen. Vertrouwt u het nog niet?
Bel dan 112.
Eventueel kunt u een spionnetje (kijkgaatje) in de deur laten maken of een kierstandhouder
monteren. U kunt hiermee de deur op een kier houden als u een onbekende bezoeker om
een identiteitsbewijs vraagt. Handel zoveel mogelijk bij de deur af en vraag onbekenden niet
zomaar binnen.
Laat nooit mensen uw huis binnen. Om aan hun buit te komen, maken sommige dieven
gebruik van geweld. Wilt u iets pakken, bijvoorbeeld uw telefoon of geld? Laat mensen dan
buiten wachten en doe uw deur dicht. Neem nooit uw portemonnee mee naar de deur.
Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen dieven met z’n tweeën. De ene
persoon maakt een praatje met u, terwijl de andere uw huis binnensluipt om uw spullen te
stelen. Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. Soms komt iemand via de
achterdeur uw huis binnen, terwijl u bij de voordeur staat te praten.
Geloof niet alles wat mensen tegen u zeggen. Oplichters vertellen vaak mooie of juist heel
zielige verhalen. Ze willen bijvoorbeeld bellen, hebben geld nodig of willen u juist iets geven.
Of ze zeggen dat ze bij een bank of de thuiszorg werken. Medewerkers van dit soort
bedrijven komen niet zomaar langs, zij maken van tevoren een afspraak.
Vertrouw niet iedereen. Zelfs kinderen of moeders met kinderen kunnen oplichters zijn. Of
mannen in nette pakken.

