
Fietsleasing

DIEFSTALPREVENTIE



Beter
voorkomen dan

... genezen!

Dat geldt ook voor fietsdiefstal. 

Wil je de kans op fietsdiefstal verminderen?
Regel dan volgende zaken voor je de eerste
keer met je fiets gaat rijden.  



FRAMENUMMER1.

Noteer altijd het frame-nummer van je
fiets. 

Het  frame-nummer is uniek en daarmee
kan je aangifte doen bij de politie. 

Je vindt dit nummer terug bij het balhoofd,
de trapas of onder het zadel van je fiets.



2. FIETSKENMERKEN
NOTEREN

Details van jouw fiets



3. GRAVEREN 
Laat je fiets graveren met je rijksregisternummer. 
Zo krijgt je fiets een unieke code, waardoor die
makkelijker kan worden geïdentificeerd bij een
diefstal. Met die unieke code zal je fiets minder vlot
doorverkocht kunnen worden, waardoor dieven je fiets
dus minder aantrekkelijk zullen vinden. 

Wanneer je jouw leasefiets niet zou overnemen na de
leaseperiode, dan moet je het bewijs van graveren
samen met je fiets aan de leasingmaatschappij
teruggeven. Zo kan een eventuele nieuwe eigenaar
van je fiets rechtmatig met de fiets op pad. 

Meer info over fietsregistratie vind je via de website
van je lokale politie.



3. VELO-PASS

Eén van de nieuwe administratieve hulpmiddelen
tegen fietsdiefstal is de Velo-Pass. 

Jouw fietshandelaar zorgt ervoor dat elke nieuwe
fiets voorzien wordt van een sticker met unieke QR-
code.  

Die code wordt dan gekoppeld aan alle specifieke
informatie van jouw fiets. Een extra manier dus om
je te helpen in geval van diefstal.



Het consequent gebruik van een
fietsslot is de sleutel. 

Het is dan ook ontzettend belangrijk dat
een je een kwalitatief slot koopt.

4. GEBRUIK EEN
FIETSSLOT



Bij je lokale fietshandelaar vind je sloten in alle maten, vormen en
kleuren. 
Kies vooral voor een kwalitatief slot. Vb. een kettingslot van gehard
staal, een ART2-gekeurd slot, … 

Liefst een fietsslot waarmee je je fiets kan verankeren aan een
extern object zoals een paal. 

Zorg bij het vastmaken van je fietsslot dat je niet alleen je wiel
vastmaakt. 

4. GEBRUIK EEN FIETSSLOT



Waarom niet kiezen voor twee sloten? 

Bij het zien van jouw fiets met twee sloten zakt de moed bij de
fietsendieven ongetwijfeld meteen in de schoenen. 

Als je het slot rond je wiel én kader vastmaakt, zorg je er alvast voor
dat niemand enkel met je wielen gaat lopen. Of omgekeerd. De
eenzame ‘weeswielen’ die je af en toe met een slot aan een paaltje
ziet hangen, zijn daar jammer genoeg het bewijs van… 

Tip! Het ideale slot is ART2-gekeurd.

4. FIETSSLOT ... of twee?



5. BATTERIJ
MEENEMEN 

Bij een elektrische fiets kan je de waardevolle
batterij van je fiets meenemen als je jouw
fiets langere tijd alleen laat staan.



6. LOCATIE - opvallen
Niet alleen in het verkeer is het belangrijk dat je opvalt,
ook bij het stallen van je fiets heeft je locatie tal van
voordelen. Iemand die een fiets wil ontvreemden, wil
vooral niet opvallen. Dus kies bewust voor: 

Goed verlichte plaatsen waar veel mensen aanwezig
zijn of passeren. 
(Bewaakte) fietsenstallingen boven willekeurige
locaties in het straatbeeld
Een opvallende locatie
Het herkenbaar maken van je fiets
Variatie: laat je fiets zeker niet langer dan een paar
dagen op dezelfde plaats staan.  Door je fiets op
regelmatige basis te verplaatsen, maak je het
moeilijker voor potentiële dieven.



6. LOCATIE - thuis
Wanneer je thuis bent en je de mogelijkheid hebt om je
fiets binnen te zetten, doe dit dan ook. Bijvoorbeeld in
de gang of de garage. Hoe minder je je fiets buiten in
de kijker zet, hoe minder kans dat potentiële dieven er
hun oog op laten vallen. 

Bonus
Door je fiets in huis te nemen, is niet alleen je fiets
veilig, het is ook veiliger voor jezelf en je zorgt er
bovendien ook voor dat je fiets minder snel
aangetast wordt door de weersomstandigheden.



7. GEBRUIK
TECHNOLOGIE 

Tegenwoordig zijn er heel wat
track and trace systemen
geïnstalleerd op elektrische
fietsen. Zo’n systeem voorziet je
fiets van GPS en bluetooth
technologie, waardoor je je fiets
aan je smartphone kan koppelen.
Je kan dus eigenlijk altijd zien
waar je fiets zich bevindt. Dat is
handig, zeker als je je fiets niet
meer terugvindt of als blijkt dat
hij gestolen is.




