
 

  
Nieuwsbrief 

  
OPROEPEN 
Tot op heden werd onze BIN in 2018 twee keer opgestart (18 mei en 12 december). Het blijft dus 
vrij rustig in onze BIN-zone maar dat betekent niet dat we niet meer op onze hoede moeten zijn! 

LIDGELDEN 
Het Bestuur heeft besloten geen lidgeld te vragen voor 2019. Nieuwe leden betalen 5 euro. 

ZAKKENROLLERS 
Met de nakende Kerstmarkten in ’t verschiet, willen we u waarschuwen voor zakkenrollers. 
Enkele tips 
-          Sluit je handtas en draag hem tussen je arm en je lichaam. 
-          Draag je rugzak vooraan op drukke plaatsen. 
-          Hang niets aan je stoel op restaurant, in de trein, op café, … 
  
Maak je smartphone, tablet of laptop waardeloos voor dieven en activeer de blokkeerfunctie 
van je toestel. 
-          Smartphone of tablet: zet via instellingen de functie 'zoek (of vind) mijn telefoon of tablet’ aan. 

Via de website van je merk of besturingssysteem kan je nu je apparaat terugvinden. 
-          Op laptops die draaien op Windows 10 kan je de lokatiefunctie aanzetten via je instellingen. 

Ga naar ‘Bijwerken en beveiligen’ en klik vervolgens op ‘Mijn apparaat zoeken’. 
-          Op een Apple Mac ga je naar het Apple menu, klik daarna op ‘Systeemvoorkeuren’ en ‘iCloud’. 

Zet daar de functie ‘Zoek mijn Mac’ aan. 
-          Vaak kan je je toestellen ook onbruikbaar maken voor dieven door anti-diefstalfuncties te 

activeren via het instellingenmenu. Zo kan je je persoonlijke data wissen en je apparaat 
blokkeren op afstand. 

  
Wat als je smartphone of tablet wordt gestolen? 
-          Activeer de lokalisatie- en antidiefstalfuncties van je toestel. 
-          Ga niet zelf op zoek naar de dief, maar breng de lokalisatiegegevens naar de politie. 
-          Verwittig je operator zodat deze je telefoonnummer en toestel kan blokkeren. 
-          Wijzig alle codes en paswoorden die je via je toestel gebruikte. 

Wat doe je als je portefeuille wordt gestolen? 
-          Ga  naar het politiebureau om de diefstal aan te geven en om een klacht in te dienen. 
-          Bel Card Stop om uw bank- en kredietkaarten te blokkeren op het nummer 070 344 344  
-          Bel naar Doc Stop (00800 2123 2123) als je identiteitskaart werd gestolen. 

BIN-NUMMER 
Als onze BIN in werking wordt gesteld, verschijnt het telefoonnummer 0477/77.77.75 op uw 
scherm. U kan dit nieuwe nummer best opslaan onder de naam BIN GROT zodat u direct ziet als 
er een oproep is. 

Bezoek zeker ook onze website via www.bin-grot.be. 

Het bestuur van BIN Grot wenst u prettige feestdagen en een gelukkig 2019. 
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