
AANGIFTEFORMULIER WINKELDIEFSTAL
Versie 1.3

1. BENADEELDE:

Bedrijf:
Adres:
Postcode/plaats:
Telefoonnummer:

2. AANGEVER:

Naam:
Geb.datum/plaats:
(Dom.)adres:
Postcode/plaats:
Telefoonnummer:

Op                                                      om                uur deed de aangever, genoemd onder 2, aangifte ter zake 
winkeldiefstal, genoemd in artikel 310 in het Wetboek van Strafrecht.

3. GETUIGE 1:

Functie:
Naam:
Geb.datum/plaats:
(Dom.)adres:
Postcode/plaats:
Telefoonnummer:

4. GETUIGE 2:

Functie:
Naam:
Geb.datum/plaats:
(Dom.)adres:
Postcode/plaats:
Telefoonnummer:

VERKLARING AANGEVER GETUIGE

Op                                                      om                uur zag ik,                                                                           ,

via het camerasysteem van het pand, in persoon,       resumerend het volgende:

Er is                                           winkelverbod uitgereikt geldig tot                                                                    uur.wel een geen

De verdachte heeft zonder het goed, resp. de goederen, te hebben betaald en/of zonder ter betaling te 
hebben aangeboden de kassa gepasseerd c.q. de winkel verlaten.

De elektronische diefstalbeveiliging, waarmee het pand is uitgerust, trad in werking bij het passeren daarvan 
door verdachte.



Na bekendmaking van zijn functie, is de verdachte aangesproken door  
en meegenomen naar de onderzoeksruimte. Aldaar werden er goederen aangetroffen:

in de tas of soortgelijk voorwerp door de verdachte met zich gedragen.
in de kleding van de verdachte.
op een andere locatie, te weten: 

Betreffende de goederen van de benadeelde onderneming:
Totale verkoopwaarde aangetroffen goed(eren):                        Euro
Kopie kassabon is bijgevoegd

De verdachte is op                                                    om                uur door 
aangehouden ter zake winkeldiefstal.

VERDACHTE:
De verdachte gaf op te zijn:
Naam:
Geb.datum/plaats:
Adres:
Postcode/plaats:

De verdachte identificeerde zich:
niet. met een geldig identiteitsbewijs, namelijk:

GOEDEREN:
De verdachte deed wel geen      vrijwillig afstand van de goederen.

Er is                                       schade aan goederen en/of winkel eigendommen ontstaan.wel geen

INBESLAGNEMING GOEDEREN:
De goederen zijn achtergebleven in de winkel / het bedrijf.
De goederen zijn door de politie in beslag genomen.

CAMERABEELDEN:
De camerabeelden zijn vrijwillig ter beschikking gesteld.
De camerabeelden kunnen later worden opgevraagd.
Er zijn geen camerabeelden beschikbaar.

Onder 2 genoemde aangever verklaart door de onder 1 genoemde benadeelde gemachtigd te zijn voor het 
doen van aangifte, en verklaart dat aan niemand toestemming is verleend om het goed, danwel goederen, 
welke de onderneming in eigendom toebehoort, weg te nemen en zich zonder betaling toe te eigenen. 
  
Plaats en datum Handtekening aangever Handtekening getuige 1 Handtekening getuige 2 
  
-------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------

Op                                                      om                uur heb ik, politieambtenaar, de verdachte overgenomen. 
  
Naam      Stamnummer   Handtekening politieambtenaar 
  
------------------------------------------  -------------------------  ------------------------------------------
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winkeldiefstal, genoemd in artikel 310 in het Wetboek van Strafrecht.
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Er is                                           winkelverbod uitgereikt geldig tot                                                                    uur.
De verdachte heeft zonder het goed, resp. de goederen, te hebben betaald en/of zonder ter betaling te hebben aangeboden de kassa gepasseerd c.q. de winkel verlaten.
De elektronische diefstalbeveiliging, waarmee het pand is uitgerust, trad in werking bij het passeren daarvan
door verdachte.
Na bekendmaking van zijn functie, is de verdachte aangesproken door 
en meegenomen naar de onderzoeksruimte. Aldaar werden er goederen aangetroffen:
in de tas of soortgelijk voorwerp door de verdachte met zich gedragen.
in de kleding van de verdachte.
op een andere locatie, te weten: 
Betreffende de goederen van de benadeelde onderneming:
Totale verkoopwaarde aangetroffen goed(eren):                        Euro
Kopie kassabon is bijgevoegd
De verdachte is op                                                    om                uur door
aangehouden ter zake winkeldiefstal.
VERDACHTE:
De verdachte gaf op te zijn:
De verdachte identificeerde zich:
GOEDEREN:
De verdachte deed
Er is                                       schade aan goederen en/of winkel eigendommen ontstaan.
INBESLAGNEMING GOEDEREN:
CAMERABEELDEN:
Onder 2 genoemde aangever verklaart door de onder 1 genoemde benadeelde gemachtigd te zijn voor het
doen van aangifte, en verklaart dat aan niemand toestemming is verleend om het goed, danwel goederen,
welke de onderneming in eigendom toebehoort, weg te nemen en zich zonder betaling toe te eigenen.
 
Plaats en datum         Handtekening aangever         Handtekening getuige 1         Handtekening getuige 2
 
--------------------------         --------------------------------         --------------------------------         --------------------------------
Op                                                      om                uur heb ik, politieambtenaar, de verdachte overgenomen.
 
Naam                                                      Stamnummer                           Handtekening politieambtenaar
 
------------------------------------------                  -------------------------                  ------------------------------------------
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