
Is uw 
winkel 
een droom 
voor winkel-
dieven?
U komt erachter 

met deze checklist



Checklist
Wilt u weten of uw winkel een droom voor winkeldieven is? Wij stelden een 
checklist samen met een aantal vragen over winkeldiefstal. Beantwoord deze 
voor uzelf en ontdek of uw winkel een risico vormt:

De winkel heeft zelfscankassa’s
Studies hebben aangetoond dat het gebruik van zelfscankassa’s in een winkel 
leidt tot een verdubbeling van winkeldiefstal.

De ingang en uitgang van uw winkel zijn één en dezelfde deur
Wanneer u één ingang/uitgang heeft, verliest u het zicht op wie de boodschappen 
heeft betaald en wie niet.

De doorgang is niet altijd gesloten bij de onbemande kassa’s
Wanneer u de doorgang bij onbemande kassa’s niet sluit, kunnen klanten weggaan 
zonder te betalen.

Er is te weinig personeel om klanten op de winkelvloer in de gaten te houden
Het is gemakkelijk voor klanten om te stelen als ze niet in de gaten worden gehouden 
door personeel.

Er is geen bewaker bij de uitgang van de winkel
Veel mensen zijn bang om betrapt te worden door een bewaker, dus als ze er een zien, 
zullen ze waarschijnlijk niet stelen.

De klant is niet verplicht een mandje of winkelwagen te gebruiken 
tijdens het winkelen.
Zonder mandje of winkelwagen kunnen de gestolen producten gemakkelijker worden 
verstopt in tassen of onder jassen.

Er is geen winkeldiefstal beleid bekend in de winkel, of in ieder geval 
niet zichtbaar voor klanten.
Als de gevolgen van stelen niet duidelijk worden gemaakt, is de kans groter 
dat er wordt gestolen.

Er is geen CCTV-systeem geïnstalleerd in de winkel.
Als er geen camera’s in de winkel zijn, is het toezicht op de winkel moeilijker en 
kunnen pogingen tot diefstal niet in de gaten worden gehouden.

Meer dan 2 keer ja?
Uw winkel is de droom van een winkeldief! 

Begin met besparen en maak een afspraak met ons verkoopteam. 
Benieuwd hoeveel u kunt besparen? Bereken hier uw besparing.

https://rocateq.com/nl/check-out-security/#calculator


Rocateq is een toonaangevende internationale leverancier 

van Cart Security, Check Out Security, Basket Security en 

business intelligence oplossingen. Rocateq is toegewijd 

aan het leveren van kwaliteit, waardevolle en bruikbare 

technologie en software die bijdraagt aan slimmere 

oplossingen voor winstverbetering. Zoals elke retailer 

weet, minder derving staat gelijk aan winstgroei.

Ga voor meer informatie naar www.rocateq.com

https://rocateq.com/nl/
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