Deelnemersvoorwaarden / spelregels WhatsApp Avereest Alert
1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
2. Deelnemers zijn woonachtig / gevestigd in de wijk waarin men wil deelnemen.
3. WhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112
gedaan wordt. Er wordt dus niet gereageerde op alleen Appen.
4. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting.
- S = Signaleer
- A = Alarmeer 112
- A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen. (alleen actuele meldingen)
- R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon
(Bij voorkeur samen met anderen)
De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. Doe dit alleen als je dit
veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon
5. Geef in de melding in de App aan of 112 al gebeld is!
6. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
7. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels / wetten. Dus ook geen mobiele telefoon
vasthouden tijden het besturen van een voertuig.
8. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een
signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk / van meerwaarde is.
Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven
worden.
Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, type en het kenteken.
9. Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact
of privé-berichten.
Een BuurtWhatsApp is bedoeld als buurtwacht, niet als buurthuis. Niet alle buurtbewoners zitten
te wachten op een overvloed aan berichten. Door regelmatig gezellige en grappige berichten te
plaatsen, kunnen berichten die er écht toe doen over het hoofd worden gezien of niet snel
worden opgemerkt.
10. Het is dus raadzaam om de BuurtWhatsApp alleen als alarmsysteem te gebruiken.

Bij oneigenlijk gebruik zal de deelnemer worden verwijderd uit de ALERT.

