
wist je dat... 

 … ER EEN FISCALE 
AFTREK MOGELIJK IS VAN 
BEVEILIGINGSMAATREGELEN  
AAN JE BEROEPSLOKALEN?

 Dit geldt ook voor het installeren van alarm- 

of camerasystemen of het aanbrengen van 

inbraakwerend glas of rolluiken aan de kantoren van 

je bouwonderneming.

 Voor eventuele beroepskosten is een fiscale 

aftrek tot 120% mogelijk, zoals voor de 

abonnementskosten om aan te sluiten op een 

vergunde alarmcentrale.

 … JE DE WERF OP EEN 
EENVOUDIGE MANIER 
KAN BEVEILIGEN, ZOWEL 
ORGANISATORISCH ALS FYSISCH?

 Beperk de toegangsmogelijkheden op de werf 

en maak de arbeiders bewust van mogelijke 

preventieve maatregelen.  

 Zie erop toe dat al het materiaal altijd goed wordt 

opgeborgen, machines niet blijven rondslingeren en 

alles altijd goed wordt afgesloten.  

Meer informatie over de maatregelen hierboven, 

vind je online bij de Federale Overheidsdienst 

Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Veiligheid 

en Preventie: www.besafe.be

Slachtoffer van een diefstal? 

Neem altijd contact op met 

de lokale politie. 

Meld ook altijd verdachte 

handelingen of personen rond 

je woning of op de werf.

etalagegeen

camionettemaak van je

Deze campagne is een initiatief van de Provincie  
West-Vlaanderen, gouverneur Decaluwé, UNIZO  
en de Bouwunie.



Maak van je camionette  
geen etalage

Inbraak- en diefstalpreventie werkt. Ook de 

maatregelen en tips uit deze folder kunnen helpen om 

diefstal van je camionette, materiaal of machines te 

voorkomen.

Elk jaar vertonen de donkere wintermaanden een grote 

piek qua inbraken en diefstallen. Lichte bestelwagens of 

camionettes van zelfstandige aannemers vormen hierbij 

een favoriet doelwit.

Zet je materiaal en machines niet in de etalage. Sluit 

je camionette altijd goed af en laat in of rond je 

bestelwagen geen dure machines of bouwmateriaal 

zomaar voor het grijpen liggen.

7 Eenvoudige tips voor diefstal-

preventie van je camionette of 

materiaal

 Parkeer je camionette thuis bij voorkeur in 

de garage of op een andere veilige plaats.

 Moet je toch op de oprit parkeren? Plaats je 

camionette dan met de laaddeuren zo dicht 

mogelijk tegen de (garage)poort of een 

muur.

 Sluit je camionette altijd zorgvuldig af, zowel 

thuis als op de werf.

 Op de werf parkeer je best met de laaddeu-

ren in de richting van de werf.

 Laat de laaddeuren nooit openstaan, ook al 

moet je voortdurend laden of lossen.

 Laat kostbare werktuigen en machines niet 

(zichtbaar) in je camionette liggen.

 Zorg voor een goed sleutelbeheer op de 

werf en laat de sleutels van je camionette of 

loods nooit onbeheerd achter.

3 Maatregelen voor diefstal preventie 

van je materiaal en machines

Merk ze
Breng een specifiek kenteken of persoonlijk kenmerk 

aan, liefst met onuitwisbare inkt of verf. Het maakt 

je materiaal uniek en ook voor potentiële dieven 

veel minder interessant, want moeilijk om door te 

verkopen. Eenmaal teruggevonden, kan gemerkt 

materiaal ook sneller worden terugbezorgd.

Registreer ze
Noteer altijd het serienummer en alle specifieke 

kenmerken van je materiaal en machines. Neem foto’s, 

noteer merk en type en hou zo een inventaris bij.

Dit is de beste manier om, bij diefstal, correct en 

volledig aangifte te doen bij de lokale politie. Zij 

kunnen op hun beurt hiermee ook gerichter onderzoek 

voeren.

Verzeker ze
Een afzonderlijke diefstalverzekering voor 

bouwmachines of – materialen bestaat niet. Wel 

kan de dekking tegen diefstal worden voorzien 

in de brandverzekerings-, machinebreuk- of alle 

bouwplaatsenrisico’s – polis.
Vraag je verzekeringsagent naar de beste optie voor 

jou.


