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112

Europese noodcentrale: 112 is het Europese noodnummer. (keuzemenu 1 of 2)

1722 Vanaf 1 augustus 2017 bel je het nummer 1722 tijdens storm of wateroverlast als je de brandweer nodig
hebt, maar er niemand (potentieel) in levensgevaar is. (Dit nummer wordt enkel in noodsituaties actief!)
S.A.A.R. Methode
Signaleer

U ziet een verdachte situatie

Alarmeer

Bel 112 of 0900-8844

App

Meld de situatie via WhatsApp Buurtpreventie groep

Reageer

Indien mogelijk naar verdachte

Maak een zo compleet mogelijke melding met behulp van deze signalementenkaart
Datum
Tijdstip
Locatie
Aantal daders
Geslacht
dader(s)

Man, vrouw

Vervoer

Te voet, dames/herenfiets, scooter/brommer, auto (kleur, merk, kenteken)

Leeftijd

Jonger dan 20 jr. – 20 tot 30 jr. – 30 tot 40 jr. – ouder dan 40 jr.

Lengte

Korter dan 1.70 m. – 1.70 tot 1.85 – 1.85 tot 2.00 m. – langer dan 2.00 m.

Vermomming

Geen, bivakmuts, nylonkous, sjaal, pruik, anders.

Wapen

Geen, steekwapen, geweer, pistool, revolver, anders.

Bagage

Koffer, sporttas, plastic tas, zak, doos, anders.

Spraak

ABN, dialect, accent, snel, langzaam, stotterend, hoog, laag, gebroken, hees, schor, fluisterend,
sissend, lispelend, lijzig.

Kleur ogen

Blauw, grijs, groen, bruin, zwart, anders.

Oogvorm

Uitpuilend, diepliggend, toegeknepen, bril, lenzen, anders.

Neus

Opvallend klein/ groot, boksersneus, haviksneus, rond, smal, anders.

Oren

Opvallend klein/ groot, smal, spits, afstaand, plat, anders.

Kapsel

Kort, lang, kaal, stekelhaar, skinhead, hanenkam, anders.

Kleur haar

Blond, donkerblond, bruin, zwart, rood/rossig, grijs, peper en zout, anders.

Beharing

Baard, stoppelbaard, ringbaard, sik, snor, bakkebaarden, vorm wenkbrauwen.

Lichamelijk

Scheel/ loenst, misvorming, gehandicapt, zenuwtrekken, gebocheld, loopje.

Postuur

Normaal, mager/ tenger, slungelachtig, breed/ krachtig/ fors, vadsig, atletisch.

Huid

Blank, Aziatisch, donker, zwart, sproeten, puisterig, bulten, wratten, littekens, tatoeages,
piercings, wonden, moedervlekken, huidvlekken, gerimpeld, rood geaderd.

Mond

Opvallend groot/ klein, scheef, hazenlip, opvallend dikke/ dunne lippen.

Tanden

Ontbrekende, goud/ zilver, tandeloos, slecht verzorgd, onregelmatig, vooruitstekend, opvallend
groot/ klein.

Sieraden
Kleding

Jack, ¾ jas overjas, regenjas, colbert, trui, overhemd, T-shirt, lange/ korte broek, spijkerbroek,
handschoenen, hoed, muts, pet, capuchon, helm, blouse, jurk, rok…

Spraak

Wat heeft de dader gezegd.

Daad

Wat heeft de dader gedaan of wat heeft u gezien/ geconstateerd.

