
Samen thuis in de buurt!  

Laat niemand binnen  
wat ze ook verzinnen! 

Het komt voor dat oplichters aan de deur verschijnen met een 
babbeltruc. Hiermee  proberen zij bewoners af te leiden, om ze 
daarna te beroven van waardevolle spullen en geld.  
Helaas is dit niet altijd te voorkomen, maar door samen alert te 
blijven, kunnen we dit risico wel kleiner maken.

   Babbeltruc | Pas op voor oplichters aan de deur 
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Wat is een babbeltruc?  
Bij een babbeltruc komen mensen aan de deur met een smoesje waarmee ze  
proberen mensen te beroven. Ze bellen bij u aan en proberen iets te verkopen of  
zeggen dat ze voor de Woningstichting komen. Ze vragen bijvoorbeeld of zij de  
meterkast mogen bekijken of ze willen u een nieuw energiecontract aanbieden. Ze zijn 
vaak met meerdere personen die keurig gekleed zijn en zich kunnen legitimeren met 
een vals pasje.

Wat kunnen we samen doen om dit te voorkomen?
• Als u niemand verwacht, doe dan nooit de centrale voordeur open.  

Dit is voor de veiligheid van u en uw buren.
• Wordt er aangebeld bij uw eigen voordeur? Kijk eerst door het raam of  

de deurspion. Herkent u deze persoon niet, houdt uw voordeur dan gesloten.
• Doet u toch open? Vraag dan altijd naar een legitimatiebewijs, maar vertrouw 

er niet volledig op! Het is namelijk moeilijk om de echtheid ervan vast te stellen.      
Bel bij twijfel altijd naar het bedrijf.

• Laat u toch iemand binnen. Sluit dan zelf de deur achter u, zodat er geen  
handlangers achter uw bezoek naar binnen kunnen sluipen. 

Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op.  
t:  0800 - 0317 
e: info@dewoningstichting.nl


