Contant geld
Preventietips

Ondanks het feit dat veel mensen pinnen, is in de meeste bedrijven nog steeds
contant geld aanwezig. Een aantrekkelijk doelwit voor criminelen. Bovendien kunt
u als bedrijf slachtoffer worden van vals geld. Preventieve maatregelen zijn vaak
eenvoudig én doeltreffend.

Ga verantwoord om met geld
Dieven en overvallers slaan vaak in korte tijd toe. Het is
daarom belangrijk dat u contant geld goed opbergt en de
juiste maatregelen neemt bij het tellen.
• Room de kas regelmatig af.
• Berg het geld na sluitingstijd op in een geschikte brand
kast of (vloer)kluis. Op www.indicatiewaardeberging.nl
vindt u meer informatie over de maximale waarde die
veilig in een kluis kan worden opgeborgen.
• Tel uw geld in een afgesloten ruimte, uit het zicht van
anderen.
Ga zorgvuldig om met sleutels en toegangscodes
Sleutels zijn erg aantrekkelijk voor inbrekers. Zorg er
daarom voor dat u zorgvuldig omgaat met uw sleutels
en toegangscodes.
• Sluit ramen en deuren als u weg bent en laat sleutels
niet in de sloten zitten.
• Breng niet meer sleutels in omloop dan strikt
noodzakelijk. Vervang bij verlies of diefstal van de
sleutels eventueel het slot.
• Voorzie uw sleutels niet van labels die voor anderen
herkenbaar zijn.
• Laat de sleutel of cijfercombinatie van de brandkast
of (vloer)kluis niet achter in uw bedrijf.

Wees voorzichtig tijdens vervoer
Overvallers slaan vaak hun slag op het moment dat uw
geld het bedrijf verlaat. Door een aantal eenvoudige
maatregelen kunt u de kans op schade beperken.
• Vervoer grotere bedragen altijd met twee personen en
per auto.
• Vervoer contant geld bij voorkeur overdag.
• Vervoer uw geld niet volgens een vast patroon, maar
varieer het tijdstip en de route.
• Overweeg bij grotere bedragen om het geldtransport
uit te besteden aan een gespecialiseerd bedrijf.

Beperk het gevaar bij een overval
Wordt u onverhoopt overvallen? Wees daar dan goed op
voorbereid.
•
•
•
•

Blijf rustig en neem geen risico’s.
Volg de instructies van de overvaller op.
Onthoud het signalement van de overvaller.
Zorg dat uw medewerkers weten wat ze moeten doen,
bijvoorbeeld door het volgen van een training.

Meer informatie over overvalpreventie en online trainingen
kunt u vinden op www.hetccv.nl.
Wees alert op vals geld
De kans is groot dat u vals geld in handen krijgt. Dit kan
voor u een kostenpost zijn. Het kan namelijk niet omgeruild
worden tegen echt geld en vals geld uitgeven is strafbaar.
Voorkom dus dat u vals geld in uw bezit krijgt.
• Elk eurobiljet heeft verschillende echtheidskenmerken.
Train uzelf en uw medewerkers in het met het blote oog
herkennen van (een aantal van) deze kenmerken.
• Schaf detectieapparatuur aan voor het herkennen van
valse biljetten.
• Neem geen geld aan waarvan u niet zeker weet of het
echt is.
Heeft u toch vals geld in uw bezit gekregen? Breng het dan
naar de politie of uw bank. U kunt het ook opsturen naar
De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl).

Heeft u vragen over
schadepreventie?
Nationale-Nederlanden adviseert u graag over
het voorkomen van schade. Een team van ervaren
risicodeskundigen staat voor u klaar.

Stuur een e-mail naar
preventieadvies@nn.nl
Bel tijdens kantooruren met
Team Risicodeskundigen op
070 513 06 40

554-40.1601

Kijk op onze website:
www.nn.nl/preventie

