
Is uw 
auto 
goed 
beveiligd?

Het VbV is een gemeenschappelijk initiatief van 
alle Nederlandse schadeverzekeraars om voertuig-, 
vaartuig-, werkmaterieel- en transportcriminaliteit 
te bestrijden. Het VbV werkt daarbij nauw samen 
met de publieke en private partners.

Categorieën 
beveiligingsproducten 

Het Keurmerk Voertuigbeveiliging 
wordt ondersteund door:

Op het afgegeven certificaat zit een geldigheids-
duur van drie jaar. Om geen risico te lopen wijzen 
wij u erop om de beveiliging goed in orde te 
houden en het systeem opnieuw na drie jaar via 
een erkend inbouwbedrijf te laten controleren op 
de goede werking.      

Alarmsysteem
Met een goedgekeurd alarmsysteem loopt u minder 
risico dat uw auto gestolen of opengebroken wordt. 

Voertuigvolgsysteem
Met een voertuigvolgsysteem  is het mogelijk om  
een gestolen auto  te traceren. De exacte locatie van  
de auto wordt door een Particuliere Alarmcentrale  
voor verdere opsporing doorgegeven aan de politie. 

Mechanische beveiliging
Er zijn diverse mechanische beveiligings-
producten verkrijgbaar zoals een pedaalslot, 
versnellingspookslot en wielklem.

Certificering goedgekeurd beveiligingssysteem
Uw verzekeraar kan een VbV - SCM goedgekeurd 
beveiligingssysteem eisen. De kwaliteit van de 
beveiligingssystemen én de inbouw ervan wordt 
gecontroleerd door de SCM Certificatie BV. Dan weet 
u zeker dat de beveiliging aan de norm voldoet.      



Diefstal van en uit auto’s 
Een auto  is een populair doelwit voor het  
dievengilde. Een auto openbreken is snel gebeurd. 
Iedere 45 minuten slaat een autodief ergens in 
Nederland zijn slag. Veel van de diefstallen  vinden 
plaats, doordat de dief de sleutels heeft kunnen 
bemachtigen. Daarnaast vinden de dieven 
steeds nieuwe en snellere manieren om auto’s  
te stelen. 

Hoe zou u het vinden, wanneer u naar uw auto 
loopt en een lege plek ontdekt? Of dat u uw auto 
flink beschadigd aantreft, omdat er is ingebroken 
en bijvoorbeeld uw navigatiesysteem verdwenen 
is? Gelukkig kunt u zelf veel doen om u tegen de
autodief te wapenen. Geef autodieven geen kans.
Om te voorkomen dat uw auto wordt gestolen
of opengebroken zijn er een aantal eenvoudige 
maatregelen te nemen. 

Beter beveiligd
Verzekeraars vinden het belangrijk om de 
diefstal van en uit uw auto tegen te gaan. 
Uit het oogpunt van criminaliteits-
bestrijding, maar ook om de 
schadelast te beperken en  
daarmee de premies  
betaalbaar te houden.  
Daarom hebben de verzekeraars  samen met de 
overheid en brancheorganisaties het Keurmerk 
voor Voertuigbeveiliging ontwikkeld. 

Het Keurmerk geldt alleen voor beveiligings-
producten die aan de gestelde eisen voldoen.  
Veel verzekeraars eisen deze producten. Het 
installeren van beveiliging kan schade en 
ongemak voorkomen.  Informeer bij uw eigen 
verzekeraar naar de mogelijkheden.

Hieronder een aantal tips hoe u inbraak en/of 
diefstal van uw auto kunt voorkomen.

•  Laat geen waardevolle goederen achter in uw 
auto. Want ‘niets erin, niets eruit’.

•  Let altijd op uw autosleutels. Laat ze buitenshuis 
nooit onbeheerd in uw jaszak zitten (bijvoorbeeld 
tijdens het sporten of in een restaurant).

•  Parkeer uw auto op een bewaakte parkeerplaats 
of op een goed verlichte plaats.  

•  Sluit uw auto (ook tijdens het rijden) altijd en 
overal goed af.

•  Controleer altijd of uw auto ook echt op slot gaat 
als u dat met uw afstandsbediening doet. Het 
signaal kan namelijk bij het afsluiten worden 
verstoord.

•    Laat het kenteken in de ruiten graveren.  
De  identiteit van uw voertuig is hierdoor 
moeilijker te vervalsen.

•  Beveilig uw auto met een door VbV - SCM 
goedgekeurd systeem. 

Preventietips

          Kijk op 
     www.stichtingvbv.nl en 
www.scm.nl voor meer informatie 
      over voertuigbeveiliging.

Deze service is gratis! 
Ook als u niet verzekerd bent.

Uw auto toch gestolen? 
Bel het VbV-Vermiste Auto Register

071 - 364 1777
7x24

Verzekeringsbureau bestrijding Voertuigcriminaliteit


