
                                             
 

WhatsApp-buurtpreventiegroep - Spelregels en voorwaarden 
 

 

 

1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar. 

 

2. Men dient in het bezit van een smartphone te zijn. 

 

3. Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in Hoeilaart waar de WhatsApp-

buurtpreventiegroep actief is.  

 

4. De WhatsApp-buurtpreventiegroep is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in 

actie wanneer een melding bij 101 gedaan wordt.  

 

5. Gebruik de BIN Hoeilaart WhatsApp-groep volgens de ‘SAAR-methodiek’. 

 

6. Laat door middel van een WhatsApp-bericht in de groep aan elkaar weten dat 101 

gebeld is. Dit om te voorkomen dat er een regen van 101 meldingen plaats vindt.  

 

7. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke. 

 

8. Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten. Dus ook niet mobiel 

telefoneren tijdens het besturen van een voertuig. 

 

9. Het versturen van foto's van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken 

van een signalement wanneer dit voor de melding noodzakelijke meerwaarde heeft. 

Dader-kenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed 

beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, type en het kenteken. 

 

10. Gebruik de BIN WhatsApp-groep alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling 

contact en privé berichten. 

 

11. Ten behoeve van de WhatsApp-groep worden persoonsgegevens vastgelegd voor het 

uitvoeren van de functie van de groep. Wanneer de deelnemer hier niet mee instemt, 

kan hij niet deelnemen aan de WhatsApp buurtpreventiegroep. 

 

12. Het niet houden aan de spelregels en voorwaarden kan leiden tot verwijdering uit de 

WhatsApp-groep. 

 

13. In alle gevallen waarin de spelregels en voorwaarden niet voorzien, beslissen de 

beheerders van de BIN WhatsApp-groep steeds in overleg met de Politiezone 

Druivenstreek. 

 

14. Verlies/diefstal van GSM dient meteen gemeld te worden en gelieve hiervan aangifte 

te doen. Lid zal tijdelijk verwijderd worden uit groep ter bescherming van de gegevens. 

Zij/hij zal bij herintreden dan ook een nieuw WhatsApp-profiel dienen aan te maken. 

 

15. Aan te raden is een wachtwoord op uw GSM en WhatsApp-account te zetten. 

 

16. De gedeelde gegevens in de gesloten WhatsApp-groep mogen geenszins op Facebook 

of via andere sociale mediakanalen verspreid worden.  


