
REGEL 

DOE AANGIFTE 
BIJ FIETSDIEFSTAL
Werd je fiets gestolen? Doe dan steeds aangifte bij de politie. 
Dankzij jouw aangifte gaan we op zoek naar de fietsdief.

 ◼ Maak een afspraak in de politiepost van Roeselare, 
Izegem of Hooglede.

• Digitaal via de website www.politiezoneriho.be
• Telefonisch via 051 26 26 20

 ◼ Wat breng je mee naar de aangifte:
• Je identiteitskaart
• Alle mogelijke hulpmiddelen: foto’s van je fiets, 

facturen, …

Wist je dat je als inwoner van stad Roeselare een gratis 
vervangfiets kan aanvragen bij Eco-velo? 
Surf naar www.eco-velo.be voor meer informatie.

HANDIGE WEETJES
Fiets kwijt?  
Start je zoektocht op Bikebank

 ◼ Ben je op zoek naar jouw verdwenen fiets, neem dan zeker 
een kijkje op www.bikebank.be. Sinds 2021 worden alle 
teruggevonden fietsen in Roeselare, Izegem en Hooglede 
ingevoerd op het vernieuwde platform van Bikebank. 

 ◼ Teruggevonden fietsen worden slechts beperkt bijgehouden, 
neem dus regelmatig een kijkje.

 ◼ Bikebank is een extra hulpmiddel in de zoektocht naar je 
verdwenen fiets, het vervangt de aangifte bij de politie niet. 

Kan ik een gelabelde fiets kopen / 
verkopen?

 ◼ Ja, dat kan. Denk er wel steeds aan om het label op de fiets 
te laten wijzigen naar de nieuwe eigenaar.

 ◼ In het Fietspunt Eco-velo in Roeselare (Stationsplein) kan je 
een overnameformulier laten opmaken. Zo kan de nieuwe 
eigenaar zijn/haar fiets herlabelen. Op deze manier krijgt de 
nieuwe eigenaar geen problemen met de politie en kunnen 
we je gemakkelijk contacteren als je fiets ergens wordt 
teruggevonden.

 
Tweedehandsfiets kopen

 ◼ Als een tweedehands fiets te goedkoop is om waar te zijn, is 
dat meestal ook zo. Wie een gestolen fiets koopt, maakt zich 
schuldig aan heling. Koop je fiets daarom bij een erkende 
fietshandelaar, zo weet je dat je geen gestolen fiets koopt. 

 ◼ Stel bij de aankoop / verkoop van een tweedehands fiets een 
korte overeenkomst op met de gegevens van de koper en 
verkoper.

V.
U.

 K
ris

 D
ec

le
rc

q,
 B

ot
er

m
ar

kt
 2

, 8
80

0 
Ro

es
el

ar
e

De regel 
van drie voor 

je fiets



REGEL REGEL 

LAAT JE FIETS LABELEN
We plaatsen je rijksregisternummer door middel van een 
moeilijk verwijderbare sticker op het frame van je fiets. Je 
gelabelde fiets is hiermee uniek en minder interessant voor 
fietsdieven.

 ◼ Bij diefstal kan de politie je fiets gemakkelijker 
terugbezorgen.

 ◼ Je fiets laten labelen is volledig gratis.
 ◼ Laat je fiets labelen op deze locaties (tijdens de openingsuren):

• Fietspunt Eco-velo – Stationsplein 55, Roeselare
• Politiepost Izegem – Dirk Martenslaan 5, Izegem
• Politiepost Hooglede – Roeselarestraat 13, Hooglede
• Bij een fietswinkel in Roeselare, Izegem en Hooglede
• Tijdens een labelactie van de preventiedienst of dienst 

gemeenschapswachten (Roeselare). 
 ◼ Wil je graag een labelactie in je buurt, bedrijf of vereniging? 

Vraag deze aan via 
• list.pz.riho.preventie@police.belgium.eu
• gemeenschapswachten@roeselare.be 

TIP: Maak foto’s van je fiets vanuit alle hoeken. Dit kan handig 
van pas komen wanneer je fiets toch wordt gestolen.

SLUIT JE FIETS GOED AF
 ◼ Laat je fiets nooit ongesloten achter, ook al ben je maar 

even weg.
 ◼ Stal je fiets bij voorkeur op een drukke en goedverlichte 

plaats. Haal alle voorwerpen uit je fietstas en verwijder 
afneembare fietslichtjes, je kilometerteller, …

 ◼ Doe je fiets ook thuis, op de oprit of in de garage op slot.
 ◼ Veel fietsen hebben een ingebouwd slot. Vul dit aan met 

een beugelslot of kettingslot. Hiermee kan je het kader van 
je fiets vastmaken aan een vast voorwerp (let erop dat je 
fiets niet hinderlijk staat).

 ◼ Maak gebruik van de voorziene fietsstallingen. Je kan 
er gemakkelijk het kader van je fiets aan het fietsrek 
vastmaken.

Wist je dat je een fiets maximum drie weken onaangeroerd 
mag laten staan in een fietsenstalling of op straat?  
De stadsdiensten halen de fietsen op die langer blijven staan. 
Gebruik je je fiets voor langere tijd niet, stal deze dan veilig en 
bij voorkeur op privaat domein.

Welk fietsslot gebruik ik best?
BEUGELSLOT
• relatief zwaar
• gemaakt uit gehard staal
• een smal beugelslot is af te raden: het is te smal om ergens 

aan vast te maken
• in combinatie met een ringslot vormt dit een goede 

beveiliging tegen fietsdieven

RINGSLOT OF HOEFIJZERSLOT
• gemaakt uit gehard staal
• de dikte van de ring en het omhulsel bepalen de 

stevigheid van dit slot
• nadeel: je kan je fiets nergens aan vastmaken
• dit slot vormt een goede basis, maar een tweede slot 

wordt zeker aangeraden

KETTINGSLOT
• gemaakt uit gehard staal
• je sluit de ketting het best af met een discusslot
• de kwaliteit wordt bepaald door de hardheid van de 

schakels (gebruik een ketting met platte schakels)
• gebruik dit als tweede slot
• je kan je fiets vastmaken aan een vast voorwerp

RINGSLOT EN KETTINGSLOT IN ÉÉN
• de sloten zitten aan elkaar vast
• je hebt maar één sleutel nodig
• je kan je fiets vastmaken aan een vast voorwerp
• belangrijk dat het kettingslot van goede kwaliteit is
 
VOUWSLOT
• gemaakt uit gehard staal
• nadeel: is niet zo flexibel om vast te maken aan een vast 

voorwerp

Eenvoudige kabelsloten met sleutel of cijfersloten worden 
afgeraden. Je kan ze gemakkelijk doorknippen.


