Hoe herken je een gestolen fiets?
Wilt u een tweedehands fiets aanschaffen let dan goed op deze kenmerken:
 Is het originele slot bij de fiets? Of is dit verwijderd en vervangen door een ander slot?
 Is het slot soms beschadigd?
 Is de sticker van de originele handelaar verwijderd of onleesbaar gemaakt?
 Is het framenummer of de postcode verwijderd?
 Is het serienummer nog aanwezig?
Als u een tweedehands fiets wilt kopen kunt u via de website www.stopheling.nl een check doen of
de fiets bij de politie als geregistreerd staat. De politie is samen met het Openbaar Ministerie en de
advertentiesites dit initiatief gestart om consumenten bewuster te maken van heling en hun eigen rol
daarin te benadrukken. Via het serienummer kunt u op eenvoudige wijze via internet controleren of
een product als gestolen geregistreerd staat. Let op: het kan zijn dat er bijvoorbeeld nog geen
aangifte is gedaan op het moment dat u de gegevens checkt. Gebruik daarom ook altijd uw gezonde
verstand.
Hoe voorkom ik heling?








Koop geen fiets op straat.
Is de prijs van de fiets heel laag, koop ‘m dan niet. € 100,- euro voor een mooie fiets met
versnellingen is verdacht.
Let op of een framenummer aanwezig is (meestal onder de trapas aan de onderkant van het
frame of op het frame onder het zadel).
Vraag een kopie van het identiteitsbewijs van de verkoper van de fiets .
Vraag de originele aankoopbon. Is die er niet meer? Stel dan je eigen koopovereenkomst op
met daarin het nummer van het identiteitsbewijs of het burgerservicenummer van degene die de
fiets verkoopt.

































Aan-/verkoopovereenkomst fiets
Verkoper
naam en voorletter …………………………………………… geboortedatum …………………. m v
straat …………………………………………………………… huisnummer ……………………….…
plaats …………………………………………………………… postcode ……………………………..
documentnr. identiteitsbewijs:........................................................................................................
telefoonnummer …………………………………………… … nationaliteit ……………………………
Koper
naam en voorletter …………………………………………… geboortedatum …………………. m v
straat ……………………………………………………………huisnummer ……………………………
plaats ………………………………………………………….. postcode ………………………………..
telefoonnummer ……………………………………………… nationaliteit ……………………………..
Verkoper en koper verklaren de koop van het onderstaande object te zijn overeengekomen:
Fietsgegevens
merk en type ………………………………………… ………..bouwjaar …………………………………
Framenummer ………………………………………………
Verkoopprijs en datum van eigendomsoverdracht
De verkoopprijs bedraagt € …………………………………
Overdracht van eigendom d.d. ……………………………..
plaats ………………………………………………..………...
Ondertekening verkoopovereenkomst
Plaats ………………………………………………………… Datum ……………………………………...
Handtekening verkoper

Handtekening koper

…………………………………….. ……

………………………………………………

