Studenten:
Be aware!

Inbraak
Wat heb jij in je kamer aan
waarde liggen? Een laptop,
iPad, telefoon, tv-scherm?
Een studentenhuis is een
makkelijke prooi voor
inbrekers. Mensen lopen in en
uit en voordeuren zitten vaak
niet op slot. Via eenvoudige
inbraakmethodes zoals
ﬂipperen en cilindertrekken
komen inbrekers eenvoudig
binnen.

Fietsendiefstal
Als student ben je
onafscheidelijk van je ﬁets.
Je gebruikt hem om door
de hele stad te ﬁetsen: van
studie naar huis en van
supermarkt weer naar de
sportschool. Helaas worden
in studentensteden veel
ﬁetsen gestolen; bijna
elke student overkomt een
ﬁetsendiefstal minstens 1
keer tijdens de studententijd.

Heling ﬁets
Fietsendieven bieden gejatte
ﬁetsen te koop aan op straat.
Het lijkt aantrekkelijk om
een ﬁets voor een tientje te
kopen, maar als je dit doet,
maak je je schuldig aan
heling. Je krijgt naast een
boete óók een strafblad. Dit
kan je carrière schaden, want
regelmatig is een ‘verklaring
omtrent gedrag’ vereist bij de
start van een nieuwe baan.

Doe je kamerdeur altijd op slot als je

Gebruik een tweede slot en bevestig je

Check vóórdat je een aankoop doet

weggaat.

ﬁets met frame én wiel aan een object dat

(bijv. via Marktplaats) op

Leg waardevolle spullen uit het zicht.

niet zomaar te verplaatsen is (zoals een

Stopheling.nl of het product als gestolen

Plaats een anti-inbraakstrip of vraag je

paal of ﬁetsenrek).

staat geregistreerd.

huisbaas dit te plaatsen.
Loopt er iemand in je huis die je niet kent?
Vraag direct voor wie diegene komt.
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Fraude kamerhuur
Klinkt het volgende
aantrekkelijk? “Een mooie
kamer in hartje centrum voor
maar €200,- per maand”.
Pas hiervoor op! Criminelen
maken misbruik van de
kamernood in jouw stad. Ze
plaatsen advertenties van
mooie kamers voor een lage
huur. Vervolgens moet jij
als student een aanbetaling
voor de kamer doen. Helaas
ontvang je nooit de sleutels
en kun je ﬂuiten naar je geld.

ID-fraude
Criminelen kunnen
met behulp van jouw
identiteitskaart/
rijbewijs of paspoort
misbruik maken van jouw
identiteitsgegevens. Ze
kunnen met jouw identiteit
accounts openen of spullen
kopen op jouw naam.

URL’s voor meer info
www.hetccv.nl
www.stopﬁetsdiefstal.nu
www.stopheling.nl
www.fraudehelpdesk.nl
www.rijksoverheid.nl/
identiteitsfraude

Check of de kamer echt te huur is, door

Stuur nooit een kopie van je ID,

bijv. met Google Afbeeldingen te zoeken

bijvoorbeeld bij de huur van een kamer

of de foto niet vaker opduikt

(ontkom je er niet aan, streep dan je BSN

Vergelijk de prijzen op verschillende sites.

weg).

Is de prijs te mooi om waar te zijn?

Gebruik de KopieID app. Via deze app kun

Dan is dat het waarschijnlijk ook.

je identiteitsgegevens laten doorstrepen.
Zo kun je met je smartphone een veilige
kopie van je identiteitsbewijs maken.
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