
INBRAAK? DOE ALTIJD AANGIFTE!
Wordt er bij u ingebroken? Meld dat dan altijd bij de politie. Is er schade ontstaan bij de inbraak? Dan is het voor de 
verzekering nodig om aangifte te doen bij de politie. Alleen wanneer de politie uw aangifte heeft ontvangen, kan zij 
een officieel onderzoek starten. Dit kan er bovendien toe leiden dat zij de dader pakken.

DOE DE AANGIFTE BINNEN EEN WEEK
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden onze camerabeelden na 7 dagen door over- 
schrijving gewist. Om eventuele camerabeelden veilig te stellen moet er daarom binnen 7 dagen aangifte worden ge-
daan, anders gaan mogelijk bruikbare beelden verloren. Let op, het gaat om 7 kalenderdagen, niet om 7 werkdagen.

Doet u aangifte via internet - www.politie.nl - voor uw bedrijf, dan kunt u gebruik maken van aangifte voor bedrijven. 
Hier maakt u eerst een account aan waarin u eenmalig uw persoonlijke en bedrijfsgegevens vastlegt. Vervolgens 
kunt u versneld aangifte doen, de status van uw aangifte volgen en u hebt overzicht van uw eerdere aangiftes.

BRAAKSPOREN
Bij braaksporen meldt u uw inbraak altijd aan via 0900 - 8844 en deelt u de politie mee dat er braaksporen zijn.  
Meld daarbij ook dat er op de bedrijventerreinen camerabewaking is via het betreffende ondernemerscollectief  
(Ondernemersfonds Bedrijventerreinen Zaltbommel of Parkmanagement De Wildeman).

NA DE AANGIFTE BIJ DE POLITIE
Na de aangifte ontvangt u een brief met de vervolgstappen of de mededeling dat er te weinig opsporingsindicatoren 
zijn. Bij vragen hierover kan de wijkagent voor de bedrijventerreinen via 0900-8844 worden geraadpleegd. 

CAMERATOEZICHT
De SOBZ (De Waluwe, Van Voordenpark, De Ooijk en Veilingweg) en Parkmanagement De Wildeman zorgen voor  
cameratoezicht op de toegangswegen en secundaire wegen van/tot de bedrijventerreinen. Camera’s staan gericht op 
het openbaar terrein en niet op panden of het terrein van ondernemers. Ondernemers worden geacht zelf hun eigen 
pand en/of hun eigen bedrijfsterrein te beveiligen.

OPVRAGEN CAMERABEELDEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
Camerabeelden kunnen alleen opgevraagd worden via het Ondernemersfonds of parkmanagementvereniging van uw 
bedrijventerrein indien u aangifte heeft gedaan bij de politie. Een individueel bedrijf kan geen camerabeelden  
opvragen. De bemoeienis van SOBZ of Parkmanagementvereniging De Wildeman strekt zich niet verder dan het 
eventueel bemiddelen bij het ter beschikking stellen van de beelden. Zodra een zaak in handen is van de politie,  
is de rol van die collectieven uitgespeeld. De kosten van het uitkijken en ter beschikking stellen van de beelden  
worden u vanuit het collectief in principe niet in rekening gebracht, behalve als u geen reclamebelasting of bijdragen 
betaalt. 

HOE DOET U AANGIFTE?
• via internet: www.politie.nl
• telefonisch via 0900-8844 
• op afspraak op het bureau (via 0900-8844)  

Als u een afspraak hebt gemaakt, voorkomt u  
wachttijden
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VERANTWOORDELIJKHEID SOBZ / PARKMAGEMENT DE WILDEMAN
Ondernemersfonds of parkmanagementvereniging zorgt ervoor dat de ontvangen camerabeelden worden uitgekeken 
onder regie van de politie.

Zodra er enige aanleiding is kan er direct, op instigatie van de politie, naar de meldkamer worden opgeschaald en  
kan actie worden ondernomen. Het uitkijken van de beelden is de verantwoordelijkheid van Ondernemersfonds of 
parkmanagementvereniging, opschaling en eventuele verdere acties zijn de verantwoordelijkheid van de politie.  
De verantwoordelijkheid van Ondernemersfonds of parkmanagementvereniging is uitgespeeld zodra de politie actie 
onderneemt. Snelle en uiterst geavanceerde camera’s inzetten heeft inmiddels al geleid tot een inbraakreductie van 
ruim 50% op de bedrijventerreinen.

AANSPRAKELIJKHEID 
Ondernemersfonds of parkmanagementvereniging kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor kwesties die  
buiten haar macht liggen. Indien gedragingen of tekortkomingen niet aan de Ondernemersfonds of parkmanagement-
vereniging kunnen worden toegerekend, kan de daaruit voortvloeiende schade ook niet op de stichting worden  
verhaald. De stichting kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet beschikbaar zijn van camerabeelden. 
De beschikbare camerabeelden worden niet 24 aaneensluitende uren per dag bekeken.

KORTING OP UW VERZEKERINGEN
1.  U bent lid van het Ondernemersfonds of parkmanagementvereniging 
2.  U heeft uw bijdrage voldaan
3.  Uw bedrijventerrein beschikt over het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen

Als u deze drie vragen met ja kunt beantwoorden, kunt u in aanmerking komen voor een forse korting op uw  
verzekeringspremie. Meldt u zich aan bij het secretariaat van het Ondernemersfonds of parkmanagementvereniging  
en vraagt u naar het certificaat dat u bij aanvraag van de korting kunt gebruiken als onderlegger naar uw verzekerings- 
maatschappij.
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