WHATSAPP PZ HET HOUTSCHE | gedragsregels 2015
DEELNEMERS | VOORWAARDEN | SPELREGELS
Bedrijfsleiders alarmeren politie en elkaar
1. Deelnemers hebben een minimale leeftijd van 18 jaar.
2. Deelnemers zijn bedrijfsleiders of zijn personen die woonachtig / gevestigd zijn in een
bedrijventerrein waarover de politiezone toezicht uitoefent.
3. De politie komt ALLEEN in actie na een melding via 101.
4. Gebruik Whatsapp volgens SAAR:
- S Signalement
- A Alarmeer politie via 101.
- A App om je melding bekend te maken aan je groep (alleen actuele melding*)
- R Reageer**.
5. Meld zoveel mogelijk en denk hierbij aan het signalement;
- Geslacht
- Huidskleur
- Lengte
- Gezicht
- Kleding (scan de persoon | boven naar beneden | bijzonderheden)
- Voertuig(en) (Kleur | Merk | Type | Kenteken) (Het versturen van foto(s), via de App,
van een verdachte en/of voertuig mag alleen ten behoeve van het te verstrekken signalement)
6. Laat via de melding weten dat 101 gebeld is. Voorkom zo een regen van 101 meldingen.
7. Let op het taalgebruik. Niet vloeken - schelden - discrimineren etc.
8. Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels / wetten.
9. Gebruik de Whatsapp groep alleen waar het voor bedoeld is. Niet voor onderlinge contact /
privé berichten.
10. Informatie die u verkrijgt via de Whatsapp groep mag u niet verder verspreiden. Dus ook niet
via sociale media!
* Inbraken en poging tot inbraken waarbij geen dader(s) in beeld zijn, horen niet thuis
op deze groep. De Politie kan via de coördinator verzoeken tot het plaatsen van een
bericht / oproep tot informatie, om zo snel veel bewoners te bereiken.
** Begeef u naar buiten en ga bijvoorbeeld een gesprek aan met de betreffende persoon. De
bedoeling is om van de verdachte zijn plannen te verstoren. Doe dit alleen als dit veilig
kan, zonder risico's!

Aanmelden voor de Whatsapp groep via uw
ambassadeur/coördinator.

