
Voorkom een overval!
Een overvaller wil zo snel mogelijk weg met zoveel mogelijk geld. Dus zorg er voor dat er weinig te halen 
is én dat het lastig is om bij het geld te komen. Hieronder vindt u 10 belangrijke preventietips om het 
risico op een overval te Verkleinen en wat u kunt doen als u toch overvallen wordt.

 1.       Maak duidelijk dat er in uw bedrijf niets te halen valt. Leg geld, cadeau- en waardebonnen en tele-
foonkaarten nooit in het zicht. Plak stickers met daarop de mededeling ‘kluissleutel niet aanwezig’en 
‘camerabewaking’ strategisch en zichtbaar op.

 2. Zorg ervoor dat personeel duidelijk aanwezig is en op de juiste plaatsen.
 3. Monteer een transparant scherm boven de kassa tegen ‘kassagrepen’.
 4. Stimuleer pin- en chipbetalingen. Hoe minder contant geld in kas, hoe veiliger.
 5. Room de kassa regelmatig af en berg groot geld direct op. Tel geld in een afgesloten ruimte.
 6.      Neem dagopbrengsten nooit mee naar huis. Schakel een professioneel waardetransportbedrijf in. 

Brengt u zelf geld naar de bank, doe dat dan met twee personen op wisselende tijdstippen en neem  
verschillende routes.

 7. Open en sluit de winkel nooit alleen en kijk goed om u heen.
 8.   Sluit de personeelsingang en de magazijningang altijd af, ook tussentijds, bijvoorbeeld als  

leveranciers aan het lossen zijn.
 9. Meld opvallend gedrag binnen en buiten de zaak direct bij de politie.
10.              Maak een draaiboek voor wat te doen bij overvallen en zorg ervoor dat het personeel op de hoogte is 

van procedures en het gebruik van veiligheidsvoorzieningen. 

Toch een overval?
Ondanks alle preventieve maatregelen is een overval nooit voor honderd procent te voorkomen. Het is
belangrijk dat het personeel in zo’n situatie verstandig kan handelen. Een goed systeem is te handelen
volgens het RAAK-principe:
R Rustig blijven. Overvallers komen niet voor de mensen in de zaak maar voor het geld.
A Accepteren van de situatie. Ga er altijd van uit dat meegebrachte wapens echt zijn.
A Afgeven van het gevraagde. Pleeg geen verzet.
K Kijken. Neem zoveel mogelijk kenmerken van de daders op.

Denk na een overval aan onderstaande tips:
 • Let goed op hoe de overvallers vertrekken en in welke richting ze vluchten;
 • Bel direct 112;
  • Doe alles op slot. Laat niemand binnen en wacht tot de politie gearriveerd is;
  •  Blijf overal af. Zorg ervoor dat sporen niet worden uitgewist;
 • Stel klanten gerust, vraag hun medewerking als getuige.

Kijk voor meer informatie op www.politie.nl
Belt u 112 in geval van spoed. In alle andere gevallen kunt u de politie bereiken op 0900 - 8844.
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