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11 Goed voorbereid
Supermarktmedewerkers zijn niet allemaal even 
goed voorbereid op de verkoop van alcohol aan 
jongeren en de problemen die hiermee gepaard 
kunnen gaan.

12 Drempel
Met de verhoging van de leeftijd voor de  
legitimatieplicht voor klanten die drank willen 
kopen, is ook de drempel om hun ID te vragen 
hoger geworden.

14 Brieven
Onze winkel- én emotiespecialist Kim beant-
woordt alle (professionele) vragen waar jij mee 
rond loopt.

16 Aafje richt de winkel in
In de serie ‘Uit het dagelijks leven in de winkel’ 
deze keer de aflevering ‘Aafje richt de winkel  
uitgekiend in’. Een beeldroman.

4 Legitimeren
Alcohol kopen? Dan legitimeren! Iedereen!!  
Want dat voorkomt een hoop problemen, denken 
veel winkelmedewerkers.

6 Feiten en cijfers
Vier van de tien kassamedewerkers verwachten 
meer agressie als gevolg van de aangescherpte 
regels rond de verkoop van alcohol aan jongeren.

7 Wist je dat...
… in de supermarkt-cao staat dat iedereen bij 
indienst treding een introductiecursus behoort  
te krijgen over veiligheid en omgaan met agressie 
en geweld?

8 Prijswinnend concept
De beste slijterij van Nederland. Hoe word je dat? 
“We doen het met z’n allen.”

10 Nee, nee, nee
Wie werkt in de winkel, oefent een vak uit. Wie 
goed wil worden in zijn vak, moet daarvoor het 
nodige leren. En nee verkopen moet je óók leren.

GAVE – INHOUDSOPGAVE – INHOUDSOPGAVE – INHOUDSOPGAVETEN GElEIDE:

Komt een moeder bij de kassa …
Het lijkt het begin van een goede grap: ‘komt een moeder met kind bij de  
kassa die een fles wijn wil afrekenen’ ... Het blijkt echter de opmaat naar  
een wrange uitkomst. De vrouw krijgt de drank niet mee, want ze is in de  
aanwezigheid van een minderjarige, en aan jongeren onder 18 jaar mag  
geen drank worden verkocht.

Dit waar gebeurde verhaal geeft goed weer hoeveel verwarring de nieuwe wet- en regelgeving 
rond de verkoop van alcohol en tabak oproept. Inderdaad, er mag geen alcohol worden verkocht 
aan groepen jongeren van wie er ook maar één jonger is dan 18. Zelfs niet als deze laatste buiten 
de deur van de winkel op zijn vrienden staat te wachten, maar van wie je kunt vermoeden dat hij of 
zij toch bij de betreffende groep behoort. Maar waar ligt de grens? Valt een moeder met kind ook 
onder zo’n groep?
Verkoop je toch alcohol aan jongeren onder 18 jaar, of verzuim je het ID te vragen van iemand onder 
25 jaar, dan krijgt de winkel en boete, daarna een hogere boete, en uiteindelijk wordt de gehele 
alcoholverkoop verboden of de winkel gesloten. En de kassamedewerker die in gebreke is gebleven, 
zo vinden althans diverse supermarkten, dreigt te worden ontslagen. Tja, zo bezien is het niet 
verwonderlijk dat iemand weigert alcohol te verkopen aan een moeder met kind. Want nogmaals: 
waar ligt de grens?
Het is duidelijk. Deze regelgeving is lastig uitvoerbaar en de angst onder de kassamedewerkers 
zit er behoorlijk in. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van dit soort maatregelen? Maar er is 
een oplossing bedacht die – heel praktisch – regelrecht van de werkvloer afkomstig is: stel een 
identificatieplicht in voor iedereen die alcohol wil kopen. Het is maar een idee. Maar wel simpel  
en uitvoerbaar.
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werking met de vakorganisaties FNV en CNV 
en is bestemd voor iedereen die in de winkel 
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Wil je drank kopen? Laat je legi-
timatie zien. Simpel toch? Maar 
de praktijk is lastiger. Vraag als 
jonge kassamedewerker maar 
eens aan een groep leeftijd-
genoten om aan te tonen dat ze 
zo oud zijn als ze beweren. Dat 
levert nogal eens gescheld op, en 
soms zelfs geweld. Ook vóór de 
afgelopen jaarwisseling al, toen 
je nog als 16-jarige ‘nix’ mocht. 
Nu mag je zelfs tot 18 jaar ‘nix’: 
geen alcohol en geen tabak.
Een van de vertegenwoordi-
gers van het winkelpersoneel, 
CNV Dienstenbond, heeft een 
onderzoek laten uitvoeren naar 
wat supermarktmedewerkers 
denken dat de gevolgen zijn van 
de nieuwe wet. Daaruit blijkt 
dat zij een forse toename van 
agressie (schelden, vloeken) 
verwachten en in iets mindere 
mate van geweld. Slechts de 

“Behalve de te verwachten 
problemen heeft ons onderzoek 
ook oplossingen opgeleverd”, 
zegt Fedde Monsma, bestuur-
der Supermarkten bij CNV 
Dienstenbond. “De ondervraag-
den geven aan dat zij bijzonder 
geholpen zouden zijn met een 
door de overheid opgelegde 
legitimatieplicht voor iedereen 

die alcohol wil kopen. Dan is dat 
maar duidelijk en voorkom je 
discussies over wie wel en wie 
niet. Nu geldt de identificatie-
plicht slechts voor mensen tot 
25 jaar. Maar hoe bepaal je nu of 
iemand boven of onder de 25 is?”
Monsma vindt een medestan-
der in collega Frans de Beer van 
FNV Handel. “De wet mist ieder 

gevoel voor redelijkheid en 
billijkheid”, zegt hij. “Wanneer 
een kassamedewerker verkeerd 
inschat dat iemand oud genoeg 
is om alcohol te kopen, dan kost 
dat de winkel een boete van 
ruim 1300 euro. De keer daarna 
is dat het dubbele, en daarna 
dreigt een alcoholverkoopver-
bod of zelfs winkelsluiting. 
De werkgevers leggen de druk 
vooral bij de werknemers, en 
dreigen hen zelfs met ontslag 
bij overtreding. Deze moeten 
hier soms zelfs voor tekenen, 
maar wij adviseren hen dit 

niet te doen. Ja, tekenen voor 
gezien, dat is genoeg, maar 
niet dat je er ook mee akkoord 
bent. Wij vragen ons namelijk 
af of zo’n bepaling juridisch wel 
houdbaar is. Daarom gaan we 
dit ook aanvechten. Maar eerlijk 
gezegd willen wij hierover 
helemaal niet in gevecht met 
de werkgevers. We trekken 
liever samen met ze op tegen de 
overheid die regels oplegt die 
nauwelijks uitvoerbaar zijn.”
Monsma noemt het “bespot-
telijk” dat 16- en 17-jarigen wel 
alcohol aan anderen mogen 

verkopen, maar niet zelf mogen 
kopen. De Beer op zijn beurt 
vind het “raar” dat iedereen 
zonder probleem wél dranken 
als whisky gewoon op inter-
net kan bestellen. Hun beider 
oplossing: Alcohol kopen?  
Dan legitimeren. Iedereen. 
Want we willen niemand dis-
crimineren, nietwaar?

helft van hen denkt voldoende 
in staat te zijn om de nieuwe 
wet te kunnen handhaven. De 
andere helft twijfelt hier over. 
Zij voorzien dus óók persoon-
lijke problemen  
(zie voor verdere uitkomsten van 
het onderzoek pag. 6-7).

‘Bespottelijk” dat jongeren wel alcohol 

mogen verkopen, maar niet zelf kopen’

Drank kopen? 

  Legitimeren! 
   Iedereen!!
Niemand lijkt er blij mee te zijn.  
Winkeleigenaren niet,  
winkelmedewerkers niet, maar  
ook jongeren zelf niet:  
de verhoging van de minimum  
leeftijd om drank te mogen kopen  
van 16 naar 18 jaar. Bij overtreding van de wet zijn niet de  
jongeren strafbaar, maar de verkopers. Boven hen hangen de  
donkere wolken van boetes, ontslag en zelfs winkelsluiting.
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Fysieke agressie aan de kassa

19% 41% 4% 36%

Verbale agressie (schelden, vloeken) aan de kassa

55% 22% 3% 20%

+
FEITEN & CIJFERS

Hou je wel van een beetje spanning en sensatie? Ga dan in een supermarkt achter de kassa werken!
Nee, even serieus, de zaak is meer dan ernstig. Onderzoek van CNV Dienstenbond wijst uit dat van al 
het supermarktpersoneel degenen achter de kassa het vaakst in bedreigende situaties terecht komen 
omdat er gedoe ontstaat over de verkoop van alcohol. Gelukkig overheerst bij de meesten nog wel een 
gevoel van veiligheid, maar toch. En nu de wet is aangescherpt – jongeren moeten nu minimaal 18 jaar 
zijn om alcohol te mogen kopen – verwachten veel supermarktmedewerkers alleen maar meer agressie.

Danger zone KaSSa

Vooral kassapersoneel voelt zich bedreigd
Voel je je wel eens onveilig door bedreigende situaties bij de 
verkoop van alcohol?

Kassapersoneel voorziet meer verbale agressie
In hoeverre verwacht je dat de incidenten bij de verkoop van alcohol 
zullen toenemen?

Vier van de tien kassamedewerkers  
verwachten hoe dan ook meer agressie
In hoeverre denk je dat het aantal gevallen van agressie  
bij alcoholverkoop zal toenemen?

Kassapersoneel

Overig personeel

Ja, (bijna) altijd Ja, regelmatigJa, soms Nee, (bijna) nooit

1% 11% 26% 62%2% 4% 16% 78%

meer gelijk minder weet ik (nog) niet

meer gelijk minder weet ik (nog) niet

Een gevoel van onveiligheid aan de kassa

25% 44% 5% 26%

37%

5% 40%

18%

… 

… in de supermarkt-cao staat dat iedereen bij 
indiensttreding een introductiecursus 
behoort te krijgen over veiligheid en omgaan 
met agressie en geweld?… en dat dus elke supermarkt zich aan deze  

 afspraak behoort te houden?… maar dat bijna de helft van de super - 
 marktmedewerkers aangeeft dat ze deze  
 training nooit hebben gehad?

Dit blijkt uit de enquête die CNV Dienstenbond  
onder supermarkt-personeel heeft gehouden over 
agressie en geweld in relatie tot de verkoop van 
alcohol en tabak.

Wist je dat

… in die zelfde supermarkt-cao óók staat dat 
de werkgevers verplicht zijn om iedere 
medewerker te informeren over veiligheids-
risico’s en de veiligheidsafspraken binnen  
het bedrijf?… en dat dus elke supermarkt zich ook hier aan  

 moet houden?… maar dat een kwart van het supermarkt - 
 personeel aangeeft hiervan nooit op de  
 hoogte te zijn gebracht?

Dit blijkt ook uit de CNV-enquête. Ben jij zo’n super-
markt medewerker die nooit een introductiecursus  
en ook geen veiligheidsinstructies heeft gehad? 
Vraag je baas er dan alsnog om. liefst vandaag nog. 
Want persoonlijke veiligheid en je daadwerkelijk veilig 
kunnen voelen op je werk, is extreem belangrijk.

En  wist je dat …

…

…

…
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Het personeel bij De Mol Drankenspecialist in 
Driebergen vormt een hechte vriendengroep. 
“Dat is zo gegroeid”, zegt assistent bedrijfsleider 
Steven Stokman. “We gaan samen naar het café, 
houden gezamenlijke whisky-avondjes en een 
paar jongens voetballen samen. We kennen elkaar 
ook al een behoorlijk tijdje. Alle vaste krachten 
werken hier minimaal vijf jaar. Ik zelfs al negen 
jaar. En ik vind het nog steeds geweldig. Elke dag 
is weer anders.”
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Eigenaar Rogier de Mol is trots op zijn 
gemotiveerde club mensen. “Ik betrek ze bewust 
bij de winkel. Wie een leuk idee heeft voor de 
etalage mag dat uitvoeren. Meedenken over het 
assortiment? Graag. Goede wijn op vakantie 
ontdekt? laten we maar eens proberen. Kortom: 
we doen het met z’n allen. Iedereen heeft een 
opleiding gevolgd en bezit een slijtersvakdiploma 
of wijnbrevet. De enige zonder vakdiploma ben  
ik. Maar ik heb wel 21 jaar ervaring.”

De Mols bedrijf werd eind vorig jaar verkozen 
tot Slijterij van het Jaar 2013. “Volgens het 
juryrapport zijn we klantvriendelijk en hebben we 
kennis van zaken. Maar ook onze kookstudie en 
proeverijen werden positief beoordeeld. Daar zijn 
we trots op.”
Hoe gaat deze prijswinnende club mensen 
om met de verkoop van alcohol aan jongeren? 
“Gewoon”, zegt De Mol. “Iedereen bij wie we ook 
maar de minste twijfel hebben over de leeftijd, 

vragen we om het ID. Daar halen we ook vorm 
van positiviteit uit. We laten hiermee aan onze 
klanten zien, jong en oud, dat we serieus met ons 
vak omgaan en dat we jongeren er op attenderen 
dat het niet goed voor ze is om zomaar zes, zeven 
glazen drank te nuttigen.”

9
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Robin Langhorst en Astrid 
Pureveen werken beiden bij 
Albert Heijn. Robin (23) in 
Almere en Astrid (47) in Baarn.
Robin heeft van haar baas 
informatiebrieven ontvangen 
over de nieuwe regelgeving 
rond alcoholverkoop, en 
het onderwerp is in enkele 
werkoverleggen aan bod 
gekomen. Ook heeft ze een 
test met 20 vragen succesvol 
afgerond.

Astrid Pureveen 

Robin Langhorst

Voor Astrid niets van dit alles. 
Althans, nog niet. Er staat een 
voorlichtingsavond gepland, 
maar heel concreet is dat nog 
niet, en de e-learning die de 
medewerkers moeten doen 
werkt nog steeds niet.
Voor Robin blijft de alcohol-
verkoop aan jongeren niettemin 
soms lastig. “Vooral als ouderen 
zich er mee gaan bemoeien. 
Die zeggen dan bijvoorbeeld: 
‘Nou, dan koop ik het wel 
voor ze’. Maar dat mag ook 
niet, en dan moet ik dat weer 
uitleggen. Terwijl je er toch wilt 
zijn voor de klant. Ze moeten 

tegenspreken is dan lastig.”
Astrid ervaart minder proble-
men, mogelijk omdat ze ouder is. 
“Ik sta vooral achter de service-
balie en de zelfscankassa en houd 
vanuit deze plekken een beetje 
oog op het andere kassaperso-
neel. Die zijn soms wel erg jong, 
hoor. En dan begrijp ik dat het 
lastig kan zijn om stevig in je 
schoenen te staan. Als de zaken 
uit de hand dreigen te lopen, 
kunnen ze altijd op mij terug-
vallen. En ik op de filiaalma-
nager. Meestal helpt het als de 
hoogste baas komt uitleggen 
hoe de regels zijn.”
Nog een vraagje tot slot. 
Wat kunnen volgens deze 
twee actieve vakbondsleden 
de vakbonden eventueel 
nog voor hen doen? Robin: 
“Misschien kunnen ze er bij 
de politiek voor gaan pleiten 
dat iedereen die alcohol wil 
kopen zich moet legitimeren. 
Dat voorkomt discussies.” 
Astrid: “Kassamedewerkers die 
verzuimen een legitimatie te 
vragen aan klanten onder 25 
jaar, kunnen ontslagen worden. 
Ik denk dat de bonden hier 
iets tegen moeten doen. Geen 
kassawerk meer, oké, maar je 
moet nog wel gewoon in de 
winkel verder kunnen.”

‘Je wilt er vooral zijn voor de klant.  
Ze moeten tegenspreken is daarom lastig’

10

verkopen

Medewerkers niet overal 
even goed voorbereid 

Hoe goed zijn supermarktmedewerkers voorbereid op de verkoop van alcohol 
aan jongeren en de problemen die hiermee gepaard kunnen gaan? We vroegen 
het aan twee kaderleden van FNV Handel. 

Nee
is ook een vak

Een jongere onder 18 jaar die bij jou alcohol wil kopen, 
behoort dat niet mee te krijgen. Hoe je hem of haar dit 
op een nette manier duidelijk kunt maken, leer je in de 
‘Online-training verkoop alcohol & tabak’. Deze is te 
vinden is op de website www.supermarkt.nl. Als je het 
bijbehorende examen met succes doorloopt, ontvang je 
tevens een certificaat. Alle reden dus om met de training 
aan de slag te gaan. Tenzij je al zó vakbekwaam bent, 
natuurlijk, dat je ook zonder dit hulpmiddel probleemloos 
nee durft te verkopen aan jongeren die bij jou drank 
willen aanschaffen.

Wie werkt in de winkel, oefent een vak uit. Wie goed wil 
worden in zijn vak, moet daarvoor het nodige leren.  
Een winkelmedewerker die goed is in zijn vak, durft ook  
nee te verkopen. En nee verkopen moet je óók leren.

K pe



12 1312

Marcel: “Je moet alert blijven, want voor je het weet 
heb je een boete aan je broek. Ik weet van een winkel 
waar de gemeente met een lokstudente is komen 
controleren of er geen alcohol werd verkocht aan 
jongeren onder 18 jaar.”
José: “Ja, ik heb het ook gehoord. Flauw hoor, zo’n 
valstrik. Die vrouw was 18 jaar, dus ze mocht het 
gewoon kopen. Maar omdat de kassamedewerkster 
haar niet om haar ID had gevraagd, kreeg het bedrijf 
toch een boete: 1360 euro!”
Marcel: “Dus wees op je hoede. Vooral jij, omdat  
jij óók in de slijterij staat die aan onze supermarkt 
vast zit.”
José: “Een boete zal mij niet overkomen, want ik 
vraag iedereen die niet overduidelijk ouder is dan  
25 jaar om zijn of haar ID.”
Marcel: “Hoe zie je dat dan?”
José: “Dat zie je niet. Dus moet je het zekere voor het 
onzekere nemen. Mijn hoogste score is een man van 
37 die ik om zijn ID heb gevraagd. Die vond het wel 
grappig dat ik hem zo jong schatte. Vrouwen vinden 
het vervelender. Die kunnen wat chagrijnig worden 
als je om hun ID vraagt.”
Marcel: “Ik hoor dat veel jonge supermarktmede-
werkers juist terughoudender zijn geworden. Met de 
verhoging van de leeftijd voor de legitimatieplicht, 
is ook de drempel om klanten om hun ID te vragen 
alleen maar hoger geworden. Want een ouder iemand 
om zijn ID vragen is toch lastig.”

 Wie: Marcel Auwema (37) en José van Bachum (20)
 Wat: versmanager en kassamedewerkster
 Waar: Plus supermarkt Utrecht
 Vinden: de drempel om klanten om hun ID te vragen  
  is alleen maar hoger geworden

Lastig:
een ouder iemand om zijn ID vragen
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? Hallo Kim,
Ik werk nu al jaren met veel plezier in een winkel. Maar niet altijd. laatst 
had ik weer eens gedoe met een paar jonge gastjes die duidelijk iets van 
plan waren. Ik heb ze naar buiten kunnen praten, maar achteraf was ik 
toch geschrokken. Ik sta namelijk vrijwel altijd alleen in de winkel, en 
opeens vroeg ik me af wat er allemaal wel niet had kunnen gebeuren of 
mogelijk nog kan gebeuren. Wat adviseer je mij?
 Mirk

 » Zorg dat diefstalspiegels vanaf één centrale  
  plek zichtbaar zijn.
 » Maak gebruik van een camerasysteem, zodat 

je ook in andere ruimtes kunt zien of er  
klanten in de winkel zijn en wat zij doen.

 » Zet de kassa zo neer dat klanten er nooit een  
  greep uit kunnen doen.
 » Maak goede afspraken met buren of  
  collega-winkeliers over onderlinge hulp.
 » Programmeer belangrijke telefoonnummers 

onder de toetsen 1, 2, 3 etc van de telefoon.  
In nood zijn de juiste personen/instanties dan 
snel bereikbaar.

  Omgaan met klanten
 » Gebruik een winkelbel, dan hoor je altijd dat  
  er iemand binnenkomt.
 » Spreek klanten direct persoonlijk aan op 

‘bijzonder gedrag’ (zoals opvallend rond-
kijken, onhandig gedrag, schijnbaar doelloos 
door de winkel lopen etc.) zodat ze afzien van 
eventuele diefstal.

 » Ga geen confrontatie aan met lastige klanten  
  en probeer nooit ten koste van alles gelijk  
  te krijgen.
 » Ga in je eentje nooit over tot het aanhouden  
  van een dief.
 » Maak zo mogelijk afspraken met de wijkagent  
  over regelmatige observatie van de winkel.

  Pauze nemen
 » Naar het toilet? Hang even een bordje ‘Ben zo  
  terug’ op de deur en doe de deur op slot.
 » Even een boterham eten? Zorg dat je vanaf  
  één plek de hele winkel kunt overzien.

  De kassa afromen
 » Room de kassa zeer regelmatig af. Gebruik  
  daarvoor een cashbox onder de kassa.
 » Bewaar de sleutel van de cashbox op een  
  geheime plek (niet aan de sleutelbos!).
 » Juist bij drukte is het belangrijk om in aan- 
  wezigheid van de klanten af te romen.
 » Leeg de cashbox pas als de winkel is gesloten.
 » Loop tijdens openingstijd nooit met contant  
  geld door de winkel.

  Bezoek van leverancier of  
  vertegenwoordiger?
 » Laat leveranciers en vertegenwoordigers zich 

altijd via de vooringang melden. Plak een 
sticker op de achterdeur: ‘Bezoekers melden 
via vooringang’.

 » Gebruik een kijkgaatje/spion in de achterdeur.

  Calamiteiten? Agressieve klanten?
 » Zet nooit de achtervolging in, ook al gaat een  
  dief er met spullen vandoor.
 » Zakkenrollers? Waarschuw de klanten en/of  
  bel de politie.
 » Geef bedreigende situaties zo snel mogelijk  
  telefonisch door aan collega’s en politie.
 » Gelijk of niet, geef een lastige klant tóch  
  gelijk als dat ertoe leidt dat die klant de  
  winkel verlaat.
 » Overweeg de aanschaf van een mobiele over- 
  valknop die je op het lichaam kunt dragen.

  Sluiten van de winkel
 » Controleer winkel en magazijn op aanwezig- 
  heid van klanten.
 » Voorkom agressie: sluit niet te vroeg.
 » Dicht is dicht, ook één minuut na sluitingstijd.

  Kassa opmaken, geld afvoeren,  
  pand sluiten
 » Ga pas geld tellen als de winkel is afgesloten.
 » Zorg ervoor dat de telruimte niet zichtbaar is  
  vanaf de openbare weg.
 » Berg de dagopbrengst op in een kluis.
 » Neem nooit grote hoeveelheden contant geld  
  mee naar huis.
 » Wees alert op verdachte omstandigheden bij  
  vertrek. Wacht zo nodig in de winkel of bel  
  de buren.
 » Kijk of het mogelijk is om tegelijk met  
  collega-winkeliers te sluiten/te vertrekken.

BRIEVEN – BRIEVEN – VrAAG ’T KIM                                       – BRIEVE

Beste Mirk,
Er bestaan richtlijnen voor alleen werken in de winkel. Het eerste – en waarschijn-
lijk beste advies – is dat alleen werken liefst zoveel mogelijk voorkomen moet 
worden, want dan ben je kwetsbaarder voor winkelcriminaliteit. Maar goed, soms 
kan het niet anders, en dan zijn voorzorgsmaatregelen gewenst. 
De richtlijnen behelzen een negental onderwerpen waarbij per onderdeel enkele 
handige tips worden gegeven. Hieronder vind je ze:

.................................................................  inkomend 24-02-14, 10:58

.................................................................................................................................  verstuurd 24-02-14, 13:16

  Aankomen bij de winkel
 » Kijk goed rond. Observeer op afstand of er 

verdachte auto’s of personen zijn. Loop 
desnoods nog een blokje om als je het niet 
vertrouwt.

 » Laat de buren weten dat je er bent. Groet ze  
  en/of maak een praatje.
 » Kijk of het mogelijk is om tegelijk met  
  collega-winkeliers te openen.

  Winkel en kassa bedrijfsklaar maken
 » Hang huisregels duidelijk zichtbaar in de  
  winkel op. Dat werkt preventief.
 » Voorkom dat presentaties, displays en  
  dergelijke het zicht belemmeren.

Alleen in de winkel,  
wat kan er allemaal  
gebeuren?

Like • Comment • Share

HEB JE OOK EEN VRAAG AAN KIm?  
Stuur ’m per mail veiligindewinkel@fhkn.nl  
of per post naar DNK, t.a.v. Kim,  
Hardwareweg 7  
3821 BL  Amersfoort



UIt HEt DAGELIJKS LEVEN IN DE WINKEL
AAFJE RICHt DE WINKEL UItGEKIEND IN

EEN UItGEKIENDE WINKELINRICHtING WERKt NIEt 
ALLEEN PREttIG, MAAR HELPt OOK DE VEILIGHEID  
tE VERGROtEN.

DE KASSA StAAt zó 
OPGEStELD, DAt JE BIJ HEt 
AFREKENEN GOED zICHt 
HEBt OP DE INGANG EN DE 
RESt VAN DE WINKEL.

DE VERLICHtING IS 
tIPtOP IN ORDE. NIEt 
ALLEEN IN DE WINKEL 
zELF, MAAR OOK BIJ DE 
tOEGANGSDEUR EN DE 
PERSONEELSINGANG.

OOK SPIEGELS, CAMERA’S 
EN ALARMKNOPPEN 
VERGROtEN DE VEILIGHEID. 
BELANGRIJK IS WEL DAt  
JE ER GOED MEE OM WEEt 
tE GAAN.

ER IS EEN VEILIGE RUIMtE IN DE WINKEL WAAR WE RUStIG 
GELD KUNNEN tELLEN OF – BIJVOORBEELD – WAAR EEN 
AANGEHOUDEN WINKELDIEF KAN WACHtEN OP DE KOMSt 
VAN DE POLItIE. OM ONRUSt tE VOORKOMEN IS DEzE 
RUIMtE VANUIt DE WINKEL NIEt tE zIEN.

MEt OPVALLENDE 
StICKERS OP DE DEUR 
EN DE EtALAGE RUIt 
LAtEN WE zIEN WELKE 
VEILIGHEIDSMAAtREGELEN  
WE HEBBEN GENOMEN. 

EN DAt DE KASSA  
REGELMAtIG WORDt 
AFGEROOMD.
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