
WAT KUN JE DOEN 
NA VERLIES OF 
DIEFSTAL VAN 
PRIVÉ- OF 
VU-EIGENDOMMEN?

WAT KUN JE DOEN BIJ DIEF-
STAL VAN VU-EIGENDOMMEN?

WAT KUN JE DOEN OM 
DIEFSTAL TE VOORKOMEN

TIPS & TRICKS
1. Spreek onbekenden op je afdeling aan en vraag 

met wie ze een afspraak hebben. Loop met deze 
personen mee naar de medewerker met wie ze 
een afspraak hebben. Wees gastvrij en alert!

2. Neem zo min mogelijk waardevolle eigendommen 
mee naar de universiteit.

3. Leg waardevolle spullen niet in het zicht; draag 
ze bij je. Gebruik een kluisje of leg ze in een 
afgesloten ruimte. 

4. Laat waardevolle spullen, maar ook 
vertrouwelijke informatie, niet onbeheerd achter. 
Ga je weg van je werkplek? Vraag je collega of 
medestudent om even op je spullen te passen. 

5. Vergrendel je mobiele telefoon, laptop, tablet en 
pc met een goede pincode.

6. Zorg dat de inlogcodes van je apparaten niet bij 
anderen bekend zijn.

7. Log je pc of laptop uit en sluit de ramen en deuren 
van je werkruimte als je vertrekt. Ook als je maar 
even weggaat!

8. Zie je een verdachte situatie? Bel de afdeling 
Beveiliging op 020 59 85854.
In geval van een onveilige situatie kun je direct 
ons alarmnummer bellen. Mobiel 020 598 2222 
of 22222, via de vaste lijn. 

Meld diefstal van VU-eigendommen direct bij de 
afdeling Beveiliging  via telefoonnummer 
020 59 85454. Je kunt ook naar de Security Desk 
gaan in het Hoofdgebouw (KC-04). Doe niet zelf 
aangifte bij de politie van diefstal van VU-eigen-
dommen: dat wordt uitsluitend door de afdeling 
Beveiliging van de VU gedaan.

BIJ DIEFSTAL OF VERLIES VAN EEN 
VU-SLEUTEL OF PERSONEELSPAS?

Meld diefstal of verlies van een VU-sleutel of 
personeelspas altijd direct bij de afdeling 
Beveiliging via telefoonnummer 020 59 85854. 
Je kunt terecht bij de Security Desk in de kelder 
van het Hoofdgebouw (KC-04).

Na je melding blokkeert de afdeling Access 
Management direct je verloren of gestolen pas, 
zodat er geen misbruik van gemaakt kan worden. 
Als je langsgaat bij Access Management in de 
kelder van het hoofdgebouw (KC-06), ontvang je 
direct een vervangende pas.
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WAT KUN JE DOEN NA 
VERLIES OF DIEFSTAL VAN 
PRIVÉ- OF VU-EIGENDOMMEN?

De VU Campus is een open en gastvrije omgeving. 
De VU heeft een actieve rol in het herkennen, 
voorkomen en beheersen van veiligheidsrisico’s. 
Ondanks onze veiligheidsmaatregelen ben je helaas het 
slachtoffer geworden van diefstal. In deze folder vind je 
informatie om de schade zo veel mogelijk te beperken. 
Ook vind je hier enkele  adressen van websites waar je 
belangrijke informatie kunt vinden.

SAMEN HOUDEN WE DE VU VEILIG
Door aangifte te doen van diefstal bij de afdeling 
Beveiliging lever je een waardevolle bijdrage aan de 
veiligheid op onze universiteit. De afdeling Beveiliging 
kan het voorval nu registreren en onderzoeken, 
om zo herhaling te voorkomen. De beveiliging zal 
via camerabeelden proberen te achterhalen wat er 
voorgevallen is. Indien nodig worden deze beelden 
overgedragen aan de  politie. Maandelijks maakt de 
beveiliging een rapportage van diefstal op de campus en 
nemen we extra maatregelen als dat nodig blijkt. 

AANGIFTE DOEN BIJ DE POLITIE 
VAN PRIVÉ-EIGENDOMMEN
Dat kan op de volgende manieren: 

  
1  OP EEN POLITIEBUREAU
 In de volgende gevallen kun je alleen persoonlijk 

op een bureau aangifte doen:
• als er sprake is van geweld;
•  als je de dader hebt gezien;
•  als er sporen van de dader zijn aangetroffen;
•  als je rijbewijs, paspoort of identiteitskaart 

gestolen is;
•  als er een geregistreerd voertuig (zoals een 

auto) gestolen is.

Om aangifte te kunnen doen op een politiebureau, 
maak je eerst een afspraak via telefoonnummer 
0900 8844.

2 TELEFONISCH VIA 0900 8844
Je kunt dit nummer ook bellen om te vragen wat 
de meest geschikte manier is om aangifte te 
doen.

3 DIGITAAL
Via www.politie.nl/aangifte kun je digitaal 
aangifte doen. Hiervoor heb je een DigiD nodig.

POLITIEBUREAUS
Het dichtstbijzijnde politiebureau vanaf de VU CAMPUS  
is politiebureau Van Leijenberghlaan 15. 
Dit bureau is 7 dagen per week, 24 uur per dag open.

Het dichtstbijzijnde politiebureau vanaf UILENSTEDE 
is politiebureau Amstelveen Noord, Gerard Doulaan 2. 
Ook dit bureau is 7 dagen per week, 24 uur per dag open.

Als je rijbewijs, paspoort of identiteitskaart niet 
gevonden is, doe dan altijd aangifte bij de politie. 
Dit kan alleen op een politiebureau, niet telefo-
nisch of digitaal. Het dichtstbijzijnde politiebu-
reau is op de Van Leijenberghlaan 15. Voordat je 
aangifte kunt doen op een politiebureau, moet je 
eerst een afspraak maken via nummer 0900 8844.

Met het aangiftebewijs van de politie kun je bij de 
gemeente nieuwe legitimatiebewijzen aanvragen.

SPOEDGEVALLEN 

ALARMNUMMER VU: 020 598 2222 (of 22222)
NATIONAAL ALARMNUMMER: 112

OVERIGE SITUATIES

AFDELING BEVEILIGING VU: 
020 59 85854 (of 85854)

GEEN SPOED, wel politie: 0900 8844

I LOST
De VU zet gevonden voorwerpen op de site van de VU 
via www.ilost.nl. Daar kun je eerst controleren of je 
verloren spullen door de afdeling Beveiliging gevonden 
en  geregistreerd zijn.

WAT KUN JE DOEN BIJ 
DIEFSTAL OF VERLIES VAN 
EEN RIJBEWIJS, PASPOORT 
OF IDENTITEITSKAART?

BIJ VERLIES OF DIEFSTAL VAN JE 
TELEFOON, BANKPASSEN, CREDITCARD?

Is je telefoon vermist of gestolen? Dan kun je de 
simkaart blokkeren via de website van je provider.
Je bankpas kun je blokkeren via:  
www.consumentenbond.nl/betaalrekening/
bankpas-kwijt-gestolen
Zie voor meer telefoonnummers: 
www.pasblokkeren.nl.
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