
Veelvoorkomende
gedragingen van een
winkeldief

Veel oog voor het winkelpersoneel
Vermijden van oogcontact
Veel in hoeken staan om zichzelf
minder zichtbaar te maken
Dragen van oversized kleding
Te veel aan items mee naar de
paskamer

5 TIPS OM JOUW WINKEL
OPTIMAAL TE BEVEILIGEN

DUTCH CROWD SECURITY

Als winkeleigenaar of medewerker kun je te
maken krijgen met verschillende
calamiteiten. De meest voorkomende
calamiteit in een winkel is winkeldiefstal.
Dieven zijn er namelijk in allerlei soorten en
maten, en ze kunnen overal en nergens zijn.
Elk persoon kan een potentiële winkeldief
zijn: een oudere dame, een jongeman, een
moeder met een baby en zelfs één van je
eigen werknemers. 

Toch wil je natuurlijk dat iedere bezoeker
zich welkom voelt in jouw winkel. Daarom
geven we je graag een aantal signalen waar
je op kunt letten, zodat je niet iedere
bezoeker hoeft te verdenken.
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Tips voor een goede beveiliging in de winkel

1.     Hang één of meerdere camera’s op. Dit is een effectieve manier om dieven af te
schrikken en werkt daarom preventief. Mensen zijn namelijk een stuk bedachtzamer in hun
acties wanneer ze weten dat ze in de gaten worden gehouden. Daarnaast zorgen camera’s
voor wettelijk bewijs wanneer er onverhoopt toch een winkeldiefstal plaatsvindt. Je legt zo
duidelijk vast wat er gaande is in de winkel. Dit maakt het makkelijker om het vergrijp te
bewijzen.

2.     Zorg voor een overzichtelijke inrichting. Op deze manier kun je iedereen goed in de
gaten houden. Kies bij voorkeur voor rechte winkelpaden en niet al te hoge afscheidingen
tussen verschillende schappen. Dit maakt een winkel onaantrekkelijker voor dieven, omdat
er geen verborgen hoekjes en nisjes zijn om producten weg te moffelen.

3.     Zorg dat de kassa op een centrale plaats in de winkel staat. Dit draagt bij aan een
goed overzicht. Zet de kassa bij voorkeur met de achterkant tegen een muur aan, waarbij je
de rest van de winkel in een oogopslag overziet. 

4.     Zorg voor een goed BMI-systeem(brandmeldinstallatie). Dit is vooral om tijdens en
buiten openingstijden schade en brand te voorkomen.

5.     De laatste en beste tip: huur winkelbeveiliging in! Je hoeft je met winkelbeveiliging
geen zorgen meer te maken om de beveiliging van jouw winkel: dit wordt allemaal uit handen
genomen door echte professionals. Zo kun je zelf doen wat je het leukst vindt en waar je
goed in bent: jouw klanten de onverdeelde aandacht geven die ze verdienen, en ze helpen bij
hun aankoop.

Bovenstaand zijn slechts de signalen van
een potentiële winkeldief. Zo weet je dus
welke winkelbezoekers een risico vormen. 
Er zijn ook verschillende manieren om
daadwerkelijk winkeldiefstal te voorkomen.

Met een goede beveiliging en het nemen van
maatregelen is winkeldiefstal zeker tegen te
gaan. We geven een paar tips hoe je je
winkel op een goede manier kunt beveiligen:

PAGINA 2



Een winkelbeveiliger is een specialist op het
gebied van veiligheid en diefstal in een
winkel. Met een stevige en proactieve
houding, zorgen zij ervoor dat de klanten en
de werknemers zich veilig voelen. Daarnaast
nemen zij vooral de taak op zich om
winkeldiefstal zoveel mogelijk te beperken.
 
Bovenal is het belangrijk te benoemen dat het
inhuren van winkelbeveiliging zichzelf
terugverdient. De kosten die je als
winkeleigenaar maakt voor de beveiliging
verdien je terug op de kosten die je voorkomt
met betrekking tot diefstal.

Waarom
winkelbeveiliging
inhuren?

Om winkeldiefstal te voorkomen, zal een
beveiliger onder andere zoveel mogelijk
gesprekken met klanten aangaan en letten op
afwijkend gedrag. Ook hoort hospitality bij
winkelbeveiliging. Een goede ontvangst en
service richting de klant is daarom van
belang. Via Dutch Crowd Security is het
mogelijk om professionele winkelbeveiliging
in te huren.
 

"Winkelbeveiliging
verdient zichzelf

altijd terug" 
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Hoe voorkomen zij
winkeldiefstal?

De beveiligers van Dutch Crowd Security zijn
absolute experts op het gebied van beveiliging.
 
Interesse? Vraag dan hier een offerte aan! Bij vragen
kun je natuurlijk ook eerst contact met ons
opnemen.

Dé veilige keuze

Daarnaast kun je als winkel hogere omzetten
realiseren doordat het winkelpersoneel zich
kan focussen op hun werk, verkopen. 

Tot slot komen overvallen op het moment dat
de contanten gelden worden vervoerd steeds
vaker voor. Ook op deze momenten is
winkelbeveiliging van belang. Door dit te
doen onder toezicht van een beveiliger ben jij
of jouw personeel minder kwetsbaar voor een
overval. 

 

https://www.dutchcrowdsecurity.nl/
https://www.dutchcrowdsecurity.nl/beveiliging-inhuren/?utm_source=Linkedin&utm_medium=email&utm_campaign=download5tips

