Politie waarschuwt voor de
babbeltruc!
Wees alert voor oplichters aan de deur
De politie waarschuwt alert te zijn voor oplichters. Met een babbeltruc proberen oplichters mensen af te leiden,
om er vervolgens met geld, pinpassen, sieraden of andere waardevolle spullen vandoor te gaan.
Hoe werken babbeltrucs?
Bij een babbeltruc wordt bij – vaak oudere – mensen aangebeld. Vervolgens vindt een gesprek plaats aan de
voordeur of in de woning. Soms belt men aan de voorkant aan, waarna een handlanger aan de achterzijde van
de woning via een deur op raam zijn slag slaat en u besteelt. Een andere variant van de babbeltruc is het
ophangen van een zielig verhaal dat men geld nodig heeft of inzamelt. De babbeltruc is een manoeuvre om
slachtoffer af te leiden.
Hoe voorkom je dat je slachtoffer wordt?
De politie raadt mensen aan om alert te zijn op dit soort praktijken. Een aantal vuistregels om te voorkomen
dat u slachtoffer wordt, zijn:
• Wees altijd (gezond) wantrouwend.
• Laat nooit vreemden binnen, ook niet in de hal, regen of geen regen. Sluit de deur als u wat op wilt
halen.
• Geef nooit uw pincode af (bewaar uw pincode gescheiden van uw pinpas).
• Meteropnemers, politieagenten, collectanten of reparateurs komen nooit onaangekondigd bij u langs en
hebben altijd een legitimatie bij zich. Vraag hier gerust naar. Let op: dit geeft geen 100% garantie, want
er zijn goede vervalsingen in omloop. Bel, bij twijfel, het bedrijf of instelling waarvoor degene aan de
deur zich uitgeeft, om het verhaal te controleren.
• Ga niet in op afspraken aan de deur, bijvoorbeeld een klusjesman die u wijsmaakt dat uw dakgoot moet
worden en dit tegen een kleine vergoeding kan doen.
• Verwijs mensen die geld willen wisselen altijd naar een bank of supermarkt.
Vertrouwt u de situatie
situatie niet?
Bel dan direct de politie via 0900-8844 en leg de situatie uit. U krijgt dan advies en desgewenst komt de politie
bij u langs. Probeer zoveel mogelijk informatie aan de politie door te geven over hoe men/de mensen eruit
zag/zagen en noteer eventueel een kenteken. Op die manier helpt u om de dader(s) van babbeltrucs op te
sporen.

