
Altijd zo snel mogelijk aangifte doen - waarom aangifte doen?
Als er bij jou wordt ingebroken en je meldt dat niet bij de politie, dan is de politie dus nergens van op de hoogte. Maar heb je de aangifte nodig 
om jouw schade vergoed te krijgen van de verzekering en wil je dat de dader wordt gepakt, dan heeft de politie jouw aangifte nodig. 

Alleen wanneer de politie jouw aangifte heeft ontvangen, kan zij een officieel onderzoek starten. 
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden de camerabeelden na 6 dagen door overschrijving gewist. Om eventuele 
camerabeelden veilig te stellen zal er dus ook binnen 6 dagen aangifte moeten worden gedaan, anders gaan mogelijk bruikbare beelden verloren. 
Let er wel op dat 6 dagen, 6 dagen zijn, we spreken hier niet van werkdagen.

Hoe doe je aangifte?
• via internet: www.politie.nl
• telefonisch via 0900-8844 
•  op afspraak aan het bureau (via 0900-8844). Als je een afspraak hebt gemaakt, voorkom je wachttijden.

Cameratoezicht
De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Tiel zorgt voor cameratoezicht op de toegangswegen tot de bedrijventerreinen te Tiel. Camera’s van de 
SBBT staan gericht op het openbaar terrein en niet op panden of het terrein van ondernemers. Ondernemers worden geacht zelf hun eigen pand 
en/of hun eigen bedrijfsterrein te beveiligen.

Opvragen camerabeelden en bijkomende kosten
Camerabeelden kunnen alleen door de politie bij de parkmanager worden opgevraagd. Het parkmanagement heeft voor het aanleveren van de 
camerabeelden een vordering van de politie nodig. Een vordering wordt opgesteld nadat je aangifte hebt gedaan bij de politie. Als bedrijf kan 
je geen camerabeelden opvragen bij de politie. De bemoeienis van de SBBT strekt zich niet verder uit dan het eventueel bemiddelen bij het ter 
beschikking stellen van de beelden. Zodra een zaak in handen is van de politie is de rol van de SBBT verder uitgespeeld. 

Verantwoordelijkheid SBBT
De SBBT zorgt er voor dat de ontvangen camerabeelden worden uitgekeken bij Lijo Collectieve Beveiliging BV in Tiel. Het uitkijken van de beelden 
is de verantwoordelijkheid van de SBBT, opschaling en eventuele verdere acties zijn de verantwoordelijkheid van de politie. De verantwoordelijk-
heid van de SBBT is uitgespeeld zodra de politie actie onderneemt. 

Aansprakelijkheid SBBT
De SBBT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kwesties die buiten haar macht liggen. Indien gedragingen of tekortkomingen niet aan de SBBT 
kunnen worden toegerekend, kan de daaruit voortvloeiende schade ook niet op de SBBT worden verhaald. De SBBT kan niet verantwoordelijk worden 
gehouden voor het niet beschikbaar zijn van camerabeelden. 

Korting op jouw verzekeringen
1. Je bent lid van de Ondernemers Coöperatie Tiel of de Coöperatie Medel.
2. Je hebt je reclamebelasting voldaan.
3.  Jouw bedrijfsterrein heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen.
Als je aan deze drie eisen voldoet dan zou je in aanmerking kunnen komen voor een forse korting op jouw verzekeringspremie. Meld je aan bij 
het secretariaat van de OCT/Coöperatie Medel (06-22248231) en vraag naar het certificaat dat je bij aanvraag van de korting kunt gebruiken als 
onderlegger naar jouw verzekeringsmaatschappij.
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