Controlelijst
Veiligheid onderweg
Fietsbeveiliging

Het aantal diefstallen stijgt – het aantal opgeloste diefstallen daalt!
De kans om een gestolen fiets terug te krijgen neemt voortdurend af. Maar dit zou vermeden kunnen worden. Met slechts
weinig inspanning kunt u ook voor een slimme dief de pret bederven. Om de angst voor verlies van uw fiets te beperken,
vindt u hier de controlelijst voor een goede fietsbeveiliging:
· Is uw fiets goed geparkeerd?
Zet uw fiets nooit zomaar ergens neer. De stille zijstraat is even slecht als de rustige fietsenstalling.
Beter is een standplaats waar het drukker is.
·G
 ebruikt u een extra slot?
Deze zijn verkrijgbaar in alle prijs- en kwaliteitscategorieën. Hoogwaardige ketting- of beugelsloten worden aanbevolen.
Hoe meer tijd een dief nodig heeft om een slot open te breken, des te groter is het risico dat hij wordt betrapt.

· Schrikt uw slot af?
De criminele energie is gauw verdwenen wanneer al meteen te zien is, dat diefstal alleen mogelijk is na veel moeite
en werk.
· Zwakste punt slotcilinder
Steeds meer professionele dieven gebruiken intelligent speciaal gereedschap waarmee een groot aantal sloten zonder
moeite kan worden geopend (‘picking’). Veel fietssloten zijn voorzien van zogenaamde buisvormige cilinders (die met
de ronde sleutel). Met één speciaal gereedschap is het openen van deze sloten kinderspel. Dus: afblijven!
· Zijn uw sloten gecertificeerd?
Alleen topveiligheidsproducten van hightech-materialen met hoogwaardige sluitsystemen slagen voor de tests van
internationale testinstituten. Hoe meer van deze kleine stickers of symbolen op de verpakking staan, des te beter is de
resistentie van de producten met deze aanduidingen.
· Bestand tegen ijsspray?
Bij behandeling met ijsspray geven veel goedkope staalsoorten het op. Hoogwaardige sloten zijn bestand tegen aanvallen
met ijsspray en zijn ook voorzien van een overeenkomstig keurmerk.
· Neemt u het slot altijd mee?
Het beste slot is kansloos als het niet aan de fiets wordt meegenomen. ABUS biedt met de TakeAway zelfs een fietsslot
aan dat samen met de houder een stevige bagagedrager vormt.
· Trend van een tweede slot
Beveilig uw fiets met twee sloten van een verschillende type, bijv. een beugelslot en een kabelslot. Professionele dieven
zijn vaak gespecialiseerd in een bepaald slottype.
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· Is de fiets aan een vast voorwerp bevestigd?
Bevestig uw kostbare fiets indien mogelijk altijd met een hoogwaardig extra slot aan een vast voorwerp. Lange beugelsloten
of hoogwaardige slot-kettingcombinaties zijn geschikt hiervoor.

