
Een verdachte situatie in of om uw bedrijf/winkel?
Één SMS-je en uw collega’s zijn ook op de hoogte!

   Wat moet u doen?
 
 • Neem direct contact op met een van de volgende telefoonnummers:

  • 06 51 06 49 12  Roel Verhaegh

  • 06 19 19 41 60  Ruud Coppers

  • 06 24 79 35 24  Nicole Kremers
 
 • Geef zo veel mogelijk relevante informatie door:

  •  Signalement(en) van de pers(o)on(en)

  •  Grootte van de groep

  •  Locatie en andere opvallende zaken

  •  Ga NOOIT een fysieke confrontatie aan

  •  Denk ALTIJD aan UW eigen veiligheid

  •  Bel zonodig de Politie, 0900-8844 bij nood 112

   Enkele voorbeelden:

 • U ziet dat personen zich erg verdacht ophouden op straat of in winkels

 • U merkt dat er vals geld in omloop is

 • (Poging tot) diefstal uit een winkel, kantoor of kantine

 • Agressieve klanten of groepen, wateroverlast, brand, enz.

   Wat gebeurt er na uw melding?

 • Al de door u aangedragen gegevens worden zo snel mogelijk per sms   

     aan de geregistreerde collega-ondernemers verzonden. Zodoende zijn   

     al uw collega’s binnen no-time op de hoogte van uw waarneming!
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   Hoe werkt `t?
 Uw bericht wordt door de contactpersoon in een speciaal computerprogramma 

 gezet en verzonden. Hierdoor worden alle geregistreerde leden van de belcirkel, 

 tegelijkertijd met 1 SMS binnen één minuut geïnformeerd.
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   Enkele nuttige tips:
 • Begroet klanten, maak bewust oogcontact 

  zodat de klant weet dat hij niet meer anoniem is

 • Kijk naar het gedrag van de klant en stap regelmatig op iemand af

 • Wijs een klant die zich afwijkend gedraagt op de huisregels

 • Geef persoonlijke aandacht bij het afrekenen

 • Wees alert op tassen en kleding

 • Bespreek derving regelmatig met elkaar
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