
om babbeltrucs te voorkomen

De babbeltruc aan de telefoon...

De babbeltruc op straat...

Gebruik de kierstandhouder. Vraag een legitimatiebewijs. Doe de deur dicht en zoek zelf het 
telefoonnummer van het bedrijf op 

waar de persoon voor werkt.

Bij twijfel, maak een nieuwe afspraak. 
Zeg dat u zelf terugbelt.

Leg kleingeld bij de voordeur voor 
collectes.

Bel 112 ook bij verdachte situaties 
en informeer buurtgenoten.

Zorg bij goede verlichting 
bij de voordeur.

Bel het nummer en vraag naar de 
persoon die voor u staat.

Bij twijfel, vraag naam en bank en 
zoek zelf de bankgegevnes erbij en 

bel terug.

Kijk zelf online of er veranderingen 
zijn.

Een bank vraagt nooit naar uw 
pincode.

Is het te goedkoop om waar te zijn, 
dan is er iets mis.

Scherm pincode af tijdens het pinnen 
op straat.

Bij twijfel niet doen. Bekijk of in de verpakking de 
afgesproken goederen zitten.
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De babbeltruc aan de deur...

Contact

KBO-PCOB

Europalaan 40

3526 KS  Utrecht

info@kbo-pcob.nl

Tel: 030-3 400 600

www.kbo-pcob.nl

Tips

Zorg voor goede verlichting
bij de voordeur

Vraag om een  
legitimatiebewijs

Berg uw spullen na het pinnen 
goed op

Leg kleingeld bij de  
voordeur voor collectes

Gebruik de kierstandhouder of  
kijk via een zijraam wie er voor  

de deur staat

Bel 112 ook bij verdachte  
situaties en informeer 

buurtgenoten

Een bank vraagt nooit  
naar uw pincode

Gratis persoonlijk advies aan huis met preventieve tips over inbraak, babbeltrucs, vallen,  
brand of internetveiligheid? Vraag het een veiligheidsadviseur van KBO-PCOB.

Kijk zelf online of er  
veranderingen zijn

Bel het nummer en vraag  
naar de persoon die voor  

u staat

Bij twijfel, maak een nieuwe  
afspraak. Zeg dat u zelf terugbelt

Scherm pincode af tijdens  
het pinnen op straat

Laat andere afstand houden 
tijdens het pinnen

Laat je niet afleiden tijdens  
het pinnen

Doe de deur dicht en zoek zelf het 
telefoonnummer van het bedrijf 
op waar de persoon voor werkt

Bij twijfel, vraag naam en bank  
en zoek zelf de bankgegevens  

erbij en bel terug


