
U bent onlangs overvallen. Dat kan ingrijpend zijn voor u en uw personeel. 
En misschien is er ook materiële schade. Politie, Slachtofferhulp 
Nederland en de gemeente ondersteunen u bij het verwerken van de 
gebeurtenis en bij het beperken van schade. Ze kunnen u bovendien 
helpen met het herstellen van (het gevoel van) de veiligheid. Zodat u snel 
weer verder kunt met ondernemen. 

U bent
overvallen
Wat kunnen de betrokken  
instanties voor u betekenen?



De politie
 • neemt uw verklaring of aangifte op;
 •  houdt u, als u dat wilt, op de hoogte van het verloop  

van de zaak; 
 •  zorgt als dat nodig is voor aanvullende  

beschermingsmaatregelen.

www.politie.nl | T 0900-8844 

Het Openbaar Ministerie
 •  start een strafzaak wanneer een verdachte is opgepakt; 
 •  informeert u over het verloop van de strafzaak en  

over de uitspraak van de rechter;
 •  wijst u op uw rechten zoals het recht op indienen  

van een verzoek tot schadevergoeding en uw recht  
om mondeling of schriftelijk informatie aan te dragen.

www.om.nl | T 088-6991280 

Schadefonds Geweldsmisdrijven
 •  verstrekt een subsidie van maximaal 1.000 euro voor het 

nemen van beveiligingsmaatregelen na een overval;
 •  geeft een financiële tegemoetkoming voor bijvoorbeeld 

medische kosten of verlies van inkomsten bij een gewelds  - 
misdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg. 

www.schadefonds.nl / 070-4142000



Slachtofferhulp Nederland
 • biedt gratis hulp, ook op een later moment;
 •  geeft advies over hoe u met reacties om kunt gaan  

en uw personeel kunt ondersteunen;
 •  helpt bij het in kaart brengen en verhalen van de schade;
 •  geeft informatie over schadevergoedingen en helpt bij 

het indienen van een aanvraag;
 •  informeert over juridische procedures en ondersteunt  

u bij een eventueel strafproces;
 •  verwijst u zo nodig door naar andere instanties zoals 

huisarts, maatschappelijk werk of rechtshulpverlening.

www.slachtofferhulp.nl/bedrijfsovervallen | T 0900-0101 

Uw gemeente
 •  geeft informatie over subsidies die u kunt aanvragen;
 •  biedt een gratis veiligheidsscan voor advies  

over preventieve maatregelen;
 •  brengt de veiligheidsproblemen in uw straat in kaart; 
 •  geeft voorlichting en organiseert trainingen  

voor u en andere ondernemers.

Aalsmeer: www.aalsmeer.nl | T 140297 
Amstelveen: www.amstelveen.nl | T 020-5404911
Amsterdam: www.amsterdam.nl/veiligondernemen | T 14020 
Diemen: www.diemen.nl | T 020-3144888 
Ouder-Amstel: www.ouder-amstel.nl | T 020-4962121 
Uithoorn: www.uithoorn.nl | T 0297-513111




