Veilig
geldtransport
15 tips om geld veilig te vervoeren

Veilig geldtransport
Geldvervoer is nooit zonder risico’s. Maar u kunt die risico’s wél zoveel mogelijk
beperken. In deze folder vindt u de 15 belangrijkste tips en adviezen.

tip 1

tip 3

Veilig geldtransport begint al binnen de muren
van uw bedrijf. Zorg dat het geld uit het zicht
wordt geteld en maak gebruik van een overvalpakket.

Alle maatregelen rondom beveiliging en
geldtransport zijn vertrouwelijk en bedrijfsgeheim. Neem dit ook op in het huishoudelijk
reglement voor uw werknemers. Overleg zelf
alleen met de direct zakelijk betrokkenen over
deze maatregelen.

overvalpakket

tip 4
Noteer de nummers van minimaal drie
bankbiljetten (van € 10,- en hoger). Stop
deze bankbiljetten bij uw kasgeld, bij het
geld dat u ’s nachts bewaart en bij de
cassette van uw geldtransport. De notitie
met de nummers bewaart u ergens
anders. Mocht er een inbraak of overval
plaatsvinden, geef dan deze nummers
door aan de politie. Hierdoor is het mogelijk het geld te traceren en te identificeren.

tip 2
Berg cassettes en enveloppen die klaarliggen
voor geldtransport altijd op achter slot en
grendel.

Zorg voor variatie in tijdstip, route en manier
van vervoer. Geldtransport is overdag het
veiligst. Direct na sluitingstijd en bij duisternis
is het risico op een overval groter.

tip 5
Let goed op afwijkende situaties wanneer u uw
pand verlaat. Bij twijfel kunt u beter het
transport op een ander tijdstip uitvoeren.

tip 6
Vervoer geld en/of waardepapieren nooit alleen.
Neem voor langere afstanden de auto of de taxi.

tip 7

tip 12

Houd een mobiele telefoon binnen handbereik.
U kunt bijvoorbeeld ook tijdens het transport
in gesprek blijven met een collega.

Maakt u gebruik van een nachtkluis? Ga dan
met de auto en parkeer zo dichtbij mogelijk.
Rijd bij verdachte omstandigheden door en
waarschuw de politie.

tip 8
Vervoer geld zo onopvallend mogelijk, bijvoorbeeld in uw kleding of in een gewone tas of
rugzak.

tip 9
Als u een aanzienlijk bedrag haalt of brengt bij
een bank of postkantoor, dan kunt u het beste
gebruik maken van een besloten ruimte of het
loket ‘grote stortingen/opnamen’.

tip 10
Let bij aankomst op de plaats van bestemming
goed op de omgeving. Neem bij verdachte
omstandigheden geen risico.

tip 13
Houd altijd de sleutel van de nachtkluis bij de
hand en leg de cassette zo snel mogelijk in de
kluis. Wanneer u het idee heeft dat het slot is
gesaboteerd, waarschuw dan de politie en
neem uw cassette weer mee. Let erop dat u niet
gevolgd wordt.

tip 14
Ga niet in op mededelingen bij de nachtkluis,
bijvoorbeeld het verzoek de cassette in de
brievenbus te deponeren omdat de nachtkluis
‘defect’ is.

tip 15
tip 11

Overweeg professioneel geldtransport. Dit is
veiliger en geeft u veel rust en zekerheid.

Stort zoveel mogelijk overdag de dagopbrengst
af. Bijvoorbeeld met behulp van een kas-etui of
“Sinds ik het geldtransport heb uitbesteed
een sealbag. Dit etui kunt u naast of in plaats
aan een professionele organisatie voel ik
van de cassette gebruiken voor stortingen
tijdens de openingsuren van de bank.
me een stuk veiliger.”

Toch een overval?
Gaat het ondanks alle voorzorgsmaatregelen
toch mis en wordt u overvallen? Onthoud dan
de vier gouden regels van het RAAK-principe.
R ustig blijven.
A anvaard de bevelen en volg die snel en kalm op.
A fgeven van het geld waarom gevraagd wordt.
K ijk goed en probeer een signalement op te
nemen voor de politie.
Wat te doen na een overval
• Waarschuw direct de politie: bel 112.
• Noteer de (bijzondere) kenmerken van de dader,
de vluchtrichting en zo mogelijk het kenteken
van het vluchtvoertuig.

Kijk voor meer tips, trainingen en handige
hulpmiddelen om criminaliteit in uw bedrijf te
voorkomen op www.ccv-veiligondernemen.nl.
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centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) draagt bij aan de
maatschappelijke veiligheid door met partners integrale aanpakken te ontwikkelen
en een brede implementatie van deze aanpakken te bevorderen. Het CCV zorgt
voor ondersteuning en afstemming op maat, gericht op de lokale praktijk.
Zo begeleidt het CCV winkelgebieden bij het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)
en biedt kleine bedrijven gratis een veiligheidsscan en advies over veiligheids
maatregelen (aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven).

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht
Postbus 14069, 3508 SC Utrecht
www.ccv-veiligondernemen.nl

Stichting Centrum voor Criminaliteits
preventie en Veiligheid (CCV) draagt bij
aan de maatschappelijke veiligheid
door het stimuleren van publiek-
private samenwerking, actieve kennisdeling van de veiligheidspraktijk
en kwaliteitsontwikkeling van 
instrumenten en regelingen.

