
NOOD CONTACTKAART
Deze NOOD Contactkaart wordt u aangeboden door Bedrijvenvereniging Wijchen-Oost. Bij calamiteiten heeft u hiermee altijd de belangrijkste 
telefoonnummers bij de hand. Vergeet niet op de achterkant de nummers van uw buren op te schrijven en afspraken te maken wat te doen bij 
verdachte omstandigheden en noodsituaties. Wij raden u aan om deze lijst op een centrale plek in uw bedrijf te bewaren en te delen met een 
eventueel BHV-team.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMMERS

Alarmnummer 
(spoedeisende hulp)

112

Politie 0900-8844

Brandweer 088-4575800

Slachtofferhulp Nederland 0900-0101

Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

Fraude Helpdesk 088-7867372

Vertrouwenslijn Afpersing 0800-2800200

SPOED GEEN SPOED

Wanneer iemands leven in gevaar is. Of 
wanneer u getuige bent van een misdrijf. 
Maar ook bij verdachte situaties

In gevallen die minder spoedeisend zijn 
maar waar wel politie bij nodig is.

Bijvoorbeeld:
• Overval (na afloop)
• Brand
• Winkeldiefstal (aanhouding)
• Onwel geworden persoon
• Huisvredebreuk
• (Bedrijfs)ongeval (ernstig letsel of overlijden)
• Verdacht persoon / pakket / voertuig

Bijvoorbeeld:
• (Winkel)diefstal (verdachte is reeds weg)
• Zakkenrollerij
• (Geluids)overlast

Wanneer u 112 belt, geef dan door:
• Wat er aan de hand is
• Waar er hulp nodig is
• Welke hulpdienst er nodig lijkt te zijn:

politie, brandweer of ambulance

En indien mogelijk:
• Een goed signalement
• De wijze van verplaatsen 

(kenteken van eventueel voertuig)
• De vluchtrichting

DIEFSTAL, INBRAAK, VERNIELING, BEDREIGING, ETC? DOE AANGIFTE OF MAAK ER MELDING VAN!

Aangifte: op afspraak bij politie via 0900-8844 of digitaal via 
www.politie.nl

Wijkagent Wijchen-Oost:
JEROEN CAERTELING

Melding: bij politie via 0900-8844 of digitaal via www.politie.nl
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Gemeente Wijchen

Algemeen nummer 088-432700

Website www.wijchen.nl

Bedrijfsfunctionaris 088-4327292

Meldingen Openbare Ruimte

O.a. zwerfvuil – openbare 
verlichting

www.wijchen.nl/ondernemen

Overlast – groen onderhoud Dito, zie tabblad ‘iets melden’

Diversen

Bedrijvenvereniging Wijchen-Oost www.bedrijvenvereniging-wijchenoost.nl
info@bedrijvenverenigingwijchen-oost.nl

Bedrijvenparkmanager
Arjan Moerman

info@bijsterhuizenwijchenoost.nl
06 512 94 105 

Collectieve surveillance dienst Beveiligingsgroep, contact via 
bedrijvenparkmanager

Huisartsenpost – CWZ Nijmegen 0900-8880 (na 17,00u en in weekend)

Storing electra en gas(lucht) 0800-9009 www.liander.nl

CCV; centrum voor 
Criminaliteitspreventie en veiligheid

www.hetccv.nl

KEN UW BUREN
Bedrijfsnaam Telefoonnummer Contactpersoon


