Preventiedagen
Digitale
Criminaliteit
Lingewaard &
Overbetuwe

Steeds minder Nederlanders zijn slachtoffer van traditionele
criminaliteit zoals inbraak, diefstal en vernieling. Echter is er
steeds vaker sprake van cybercrime. Ben jij al beschermd
tegen cybercrime? Kom hier achter in de week van
cybercrime!
Voor wie?
De gemiddelde leeftijd van
slachtoffers van cybercrime ligt
rond de 59 jaar. Maar
cybercrime is veel dichterbij dan
je denkt: iedereen kan
slachtoffer worden. Neem
vooral een kijkje bij het Mobiel
Media lab om te zien hoe jij kan
voorkomen dat je slachtoffer
wordt van cybercrime. Maar
neem vooral ook je opa, oma of
ouders mee.

Locaties Mobiel Media Lab

Om burgers bewuster te maken
van de risico’s van cybercrime
trekken gemeenten en politie
samen op om mensen wegwijs
te maken in het veilig online zijn.
De actie is gericht op het
voorlichten van de burgers als
het gaat om de risico’s op
slachtofferschap van
cybercrime. Met het Mobiel
Media Lab gaan wij de straat op
om het gesprek aan te gaan en
een info-/voorlichtingspakket te
overhandigen. De belangrijkste
boodschap: wees alert in tijden
van toegenomen online
aanwezigheid!

4 t/m 8 oktober zijn we op
verschillende locaties in
Lingewaard en Overbetuwe:
• Heteren - Beemdhof - 4 okt
van 09.00 tot 12.00 uur
• Zetten - Julianaplein - 4 okt
van 14.00 tot 17.00 uur
• Huissen - Raadhuisplein - 5
okt van 09.00 tot 12.00 uur
• Gendt - Julianaplein - 5 okt
van 14.00 tot 17.00 uur
• Bemmel - Kinkelplein - 6 okt
van 09.00 tot 15.00 uur
• Elst - Dorpstraat- 7 okt van
09.00 tot 15.00 uur

Informatie?
Informatie tekst
Informatietekst

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze
flyer al vragen over cybercrime?
Neem dan contact op via
0900-8844 of kijk op
onderstaande websites om
meer te vinden over cybercrime.
www.politie.nl
www.fraudehelpdesk.nl
www.veiligbankieren.nl
Slachtoffer?
Doe altijd aangifte bij de politie
via 0900-8844 of via
www.politie.nl.
POL-578486-nl-NL-0921-1

Wat kunt u verwachten?

