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Let op: oplichters maken 
misbruik van corona

Die boodschappen-babbeltruc is niet verzonnen. 
Het is elders in Nederland al gesignaleerd: iemand 
belt aan, biedt aan de boodschappen te doen en 
haalt vervolgens de betaalrekening leeg met de 
pinpas. Een paar ouderen zijn al het slachtoffer 
geworden. Nog een praktijkervaring: een man 
die aanbelt om zogenaamd een coronastofje te 
detecteren. In een ander geval wisten twee mannen 
ergens binnen te dringen met de smoes dat het 
water besmet zou zijn. Creatief als de oplichters - 
helaas - meestal zijn, zullen er in deze weken wel 
meer gevallen opduiken.

Staat er een onbekende voor de deur? En komt 
zijn of haar verhaal wel heel vreemd over? Doe de 
deur dicht en waarschuw de politie, misschien zelfs 
door een signalement door te geven. Zo bespaart u 
andere mensen bij u in de buurt veel ellende.

Een vriendelijke mevrouw aan de deur. Of zij de boodschappen voor u kan doen, want ‘met 

corona is het niet verstandig om als oudere het huis te verlaten’. Het klinkt aardig. Maar wees 

op uw hoede: het zou weleens een babbeltruc kunnen zijn. Ja, ook in deze tijd zijn er mensen 

die misbruik maken van de situatie. Daarom maken we u er graag extra alert op. En wist u dat 

er tegenwoordig zelfs een babbeltrucmelder bestaat?

Nieuw: de babbeltrucmelder
Bij ATA Personen-alarmering 
hebben we iets nieuws: de 
babbeltrucmelder. 
Het is een apparaatje dat u bij 
de voordeur kunt installeren. 
Staat er iemand aan de deur en vindt u het 
verdacht? Eén druk op de knop en u spreekt 
met een medewerker van de alarmcentrale. 
Overdag, ‘s avonds of in het weekend. Zo 
kunnen snel hulpdiensten, familie of buren 
worden gealarmeerd. Een rustgevende 
gedachte in deze tijd. Informeer bij ATA 
Personenalarmering naar de mogelijkheden.

Hé! ATA Personenalarmering belt met een alarm! 

Bij ATA Personenalarmering hebben we onze 
opvolging iets aangepast. Wat gebeurde er in 
het verleden? Bij een alarmmelding bellen we óf 
de thuiszorgorganisatie óf het sociale netwerk: 
familie of buren. De andere kant van de lijn zag in 
het beeldscherm van de telefoon dan ‘anoniem 
nummer’ staan. We realiseerden ons dat dat niet 
handig was. 

Veel mensen die gebeld worden door een 
anoniem nummer, zijn niet geneigd om dat te 
beantwoorden. Daarom staat voortaan 088 118 
4250 in het scherm vermeld, het nummer van de 
ATA Alarmcentrale. En hebben familieleden of 
buren ons nummer toevallig al toegevoegd aan 
de contactenlijst, dan zien zij ook onze naam staan. 
Nooit meer verwarring dus, en vooral nooit meer 
vertraging bij de alarmopvolging. 




