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Opgelet voor factuurfraude:
De laatste weken duikt een nieuwe vorm van oplichting op: de factuurfraude.
Hoe werkt het:
-de dader(s) onderschept een factuur die een leverancier aan jou richt naar aanleiding van
een bestelling of opdracht. Zo komt deze factuur in eerste instantie niet bij jou terecht.
-vervolgens maakt de dader de factuur zo getrouw mogelijk na maar veranderd wel het
bankrekeningnummer waar je het bedrag van de factuur naar moet overschrijven. Hij/zij
verstuurt vervolgens de vervalste factuur naar jou.
-jij was wachtende op een factuur en schrijft niets vermoedend het bedrag over naar de
rekeningnummer die er op is vermeld.
-vervolgens krijg je een aanmaning van uw leverancier gezien de som die moest worden
betaald niet bij de leverancier is terecht gekomen. Het rekeningnummer waarop je gestort
hebt is immers niet van de firma die het geld moest ontvangen.
-uw geld is op die manier in verkeerde handen terecht gekomen en de leverancier gaat je
blijven lastig vallen voor een niet betaalde factuur.
Preventie:
-als je een factuur ontvangt probeer dan na te gaan of de rekeningnummer, waar gevraagd
wordt op te storten, klopt. Dit kan je doen door vroegere facturen van dezelfde leverancier
te vergelijken; door naar de website van de leverancier te gaan (in vele gevallen is het
rekeningnummer wel ergens vermeld); door navraag te doen bij de leverancier zelf.
.

De vakantie in het zicht !
Heel wat mensen trekken er de komende weken even op uit voor een welverdiende
vakantie! Houdt er echter rekening mee dat potentiële inbrekers niet met vakantie zijn !
Het is geen prettige ervaring om, na een hopelijk geslaagde trip, thuis te komen en te
moeten vaststellen dat er tijdens je afwezigheid werd ingebroken.
In de eerste plaats verwachten wij dat de bewoners alle maatregelen nemen om de woning
zo veilig mogelijk achter te laten om zo hun afwezigheid zo min mogelijk te laten opvallen.
Zo is een vertrouwenspersoon die de woning regelmatig bezoekt, en er min of meer voor
zorgt dat de woning geen verlaten indruk geeft, een goede preventie.
Ook de politie biedt een service aan !
Tijdens de periode van afwezigheid kan je toezicht aanvragen. Onze politiediensten
bezoeken tijdens de dagen dat je afwezig bent je woning. Als de mogelijkheden er zijn doen
ze een volledige rondgang en gaan na of alles oké is. Indien de woning vanaf de straat niet
echt toegankelijk is (gesloten poorten) gaan ze de woning vanop afstand bekijken en nagaan
of er sporen zijn die er op kunnen wijzen dat er iets mis is.
Als onze politiediensten iets onveiligs merken of tips willen meegeven om in de toekomst uw
woning nog beter te beveiligen zullen zij dit niet nalaten. Na jou vakantie ontvang je van ons
een schrijven met de vermelding van deze verbeterpunten. Zijn er verbeterpunten dan zal je

gecontacteerd worden door één van onze diefstalpreventie-medewerkers. Hij zal je
voorstellen om een bezoek te brengen en ter plaatse samen met jou te bekijken wat je kan
wijzigen met het oog op een volgende afwezigheid.
Toezicht kan je vragen voor een vakantieperiode maar ook wanneer je er eens een weekend
op uit trekt !
Je kan dit vrij gemakkelijk doen door naar onze website te surfen www.pzgrens.be, of door
even langs te gaan in één van onze burelen. Daar kan je een formulier bekomen en indien
gewenst kan je het ter plaatse meteen invullen.
Het politietoezicht is gratis, maak er gebruik van.

Deze informatie wordt u meegedeeld door de PZ Grens,
Kapellensteenweg 32, 2920 Kalmthout
Tel: 03/620.29.29
Voor meer nieuws over de Lokale politiezone Grens zie ook:

www.pzgrens.be
info@pzgrens.be

