
Maak het
fietsendieven
lastig

voor veilig, snel en plezierig fietsen

Meer weten?

Meer informatie over goede
sloten, het op slot zetten van uw
fiets, verzekeringen en stallingen
vindt u op www.fietsersbond.nl
of www.fietsdiefstal.nl.
De Fietsersbond behartigt des-
kundig en actief de belangen van
fietsers. Dat kan alleen dankzij
de steun van onze leden. Wilt u
ook lid worden, geef u dan op
via onze website www.fietsers-
bond.nl of met de antwoord-
kaart hieronder.

VOORLETTERS / NAAM M/V

STRAAT HUISNUMMER

POSTCODE PLAATS

TELEFOONNUMMER GEBOORTEDATUM

E-MAIL

GIRO- OF BANKREKENING (BIJ AUTOMATISCHE INCASSO)

HANDTEKENING DATUM

IK BETAAL LIEVER PER ACCEPTGIRO
08.DF.598

Ja, ik word lid van de Fietsersbond
Ik machtig de Fietsersbond om maandelijks, voor een periode van minimaal één jaar, tot
wederopzegging het volgende bedrag van mijn giro- of bankrekening af te schrijven:

2,50 euro 3,50 euro 5 euro
een ander bedrag namelijk ………. euro (minimaal € 2,17 per maand)

Zet de fiets bij voorkeur in een
bewaakte stalling. Dat kost misschien
een klein bedrag, maar is wel de beste
remedie tegen diefstal.

Gebruik altijd twee sloten: een stevig
ringslot door het achterwiel en een goed
ketting- of beugelslot om frame en voor-
wiel vast te zetten aan een fietsenrek of
ander stuk ‘vaste wereld’. Als de fiets niet
ergens aan vast staat, kan een dief de fiets
meenemen en op een rustige plek openbreken.
Als u alleen het voorwiel vastzet, hebt u
kans dat de rest van de fiets verdwijnt.

Stal de fiets bij voorkeur in het zicht van
mensen. Een dief wordt liever niet bekeken.

Ook omdat dieven vaak gespecialiseerd
zijn in één soort slot is de investering in twee
verschillende goede sloten, bijvoorbeeld
met ART-keurmerk, altijd de moeite waard.

Sluit eventueel een verzekering af tegen
diefstal. Dat kan zowel bij aankoop van
een nieuwe als van een tweedehands fiets.

Maak het slot hoog en flexibel vast.
Als het slot op de grond hangt, kan de dief
het met een steen kapot slaan.

Maak een beugelslot nooit in het midden
van het frame vast aan een object. De dief
kan de fiets dan ronddraaien, waardoor het
slot openknalt.

Bewaar dit kaartje bij uw papieren!

Soort fiets:

Merk:

Type:

Kleur:

Framenummer:

Chipnummer:

Postcode:

Bijzondere kenmerken:

Elk jaar worden er meer dan 600.000 fietsen gestolen. De tips van de Fietsersbond
in deze folder maken het risico dat u dat overkomt kleiner.

Zet uw fiets goed op slot



Hoe koopt u een ‘eerlijke’ fiets?

Fietsersbond
Antwoordnummer 4309
3500 VE Utrecht

Postzegel
niet nodig

Bewaar de gegevens van uw fiets,
frame- of chipnummer, ingegraveerde code,
merk, kleur en type goed. U kunt daarvoor
het registratie-
kaartje op de
achterkant van
deze folder
gebruiken.

Doe altijd aangifte bij diefstal. Dat kan
via internet (www.politie.nl) en in enkele
steden ook telefonisch (0900-8844). Uw
aangifte komt dan in www.fietsdiefstalre-
gister.nl. Zowel politie als burgers en han-
delaren raadplegen dit register om heling
te voorkomen en dieven aan te pakken.

Bel de politie via het alarmnummer 112
als u getuige bent van fietsdiefstal. Geef
ook heling door!

Controleer bij aankoop van een tweede-
hands fiets altijd of de fiets al dan niet
gestolen is. Dit kan op de website
www.fietsdiefstalregister.nl.

Koop de fiets bij voorkeur bij de erkende
vakhandel. Vraag altijd om een bon met
framenummer en omschrijving van de fiets.
Bewaar die bon zorgvuldig.

Als u elders een fiets koopt, bijvoorbeeld
op een markt of bij een particulier, laat de
verkoper zich dan legitimeren en vraag
om een kwitantie met daarop het aankoop-
bedrag en een omschrijving en het frame-
nummer van de fiets. Noteer en bewaar
ook naam, adres en legitimatienummer
van de verkoper. Als hij deze gegevens
niet wil geven, is de kans groot dat het
om diefstal gaat.

Vraag ook bij aankoop via internet
altijd om een bon en andere gegevens.
Het is opvallend hoeveel verkopers ‘de zeer
goed onderhouden fiets van hun oude zieke
moeder’ aanbieden.

Bekijk een te kopen tweedehands fiets
goed. Er zijn kenmerken die kunnen wijzen
op diefstal, zoals onleesbaar gemaakte
framenummers of postcodes, openge-
broken sloten of sloten zonder sleutel,
een nieuwe fiets zonder ringslot.

‘Fietsie kopen?’ Een voor een laag
bedrag op straat aangeboden fiets is vrijwel
zeker gestolen. In verschillende steden in
Nederland is het op straat kopen van een
fiets zelfs strafbaar.

Maak uw fiets opspoorbaar
De Fietsersbond dringt bij politie en justitie al jarenlang aan op een serieuze aanpak
van fietsdiefstal. U kunt de politie daarbij helpen.

Wie een gestolen fiets koopt,maakt zich bewust of onbewust schuldig aan heling.
Voor justitie telt die onbewustheid niet.Wordt umet een als gestolen geregistreerde
fiets betrapt, dan staat u een boete van tussen de 100 en 400 euro te wachten. Daarbij
komt een strafblad en inbeslagname van de fiets.


