Handleiding “Veilig op Vakantie”
Portugal is een van de veiligste
vakantiebestemmingen van Europa en
ontvangt jaarlijks miljoenen
vakantiegangers. Wilt u van een veilige
en aangename vakantie genieten?
Leest u dan deze handleiding.

In huis
Wanneer u uw huis verlaat zorgt u er dan voor dat alle deuren en ramen dicht en afgesloten zijn, het alarm (indien
geïnstalleerd) geactiveerd is en waardevolle spullen in een kluis (indien aanwezig) zijn opgeborgen.
Laat geen waardevolle spullen achter op terrassen of andere plekken die van buiten zichtbaar zijn, wanneer u zich zelf
op een andere plek in of rond huis bevindt.
Wanneer u ’s avonds uitgaat, laat dan één of twee lichten branden en sluit uw auto af mocht u deze bij het huis laten
staan.

In een hotel
Laat geen waardevolle spullen achter in uw kamer. Bewaar deze in de kluis van het hotel of van uw hotelkamer en
gebruik uw geboortejaar niet bij het instellen van het combinatieslot van de kluis. Houd een overzicht bij van uw
persoonlijke bezittingen, zoals camera’s, creditcards, paspoorten en traveller cheques.
Wanneer u het hotel verlaat, zorg dan dat uw kamerdeur goed gesloten is. Geef de sleutels altijd in bewaring aan de
receptioniste of maak gebruik van de sleutelkluis.
Vergeet niet dat de hal en receptie van hotels openbaar toegankelijk zijn en laat uw koffers of andere eigendommen
op geen enkel moment onbeheerd achter.
Als u gebruik maakt van computers die door business centers van hotels ter beschikking worden gesteld, zorgt u er
dan voor dat u uitlogt nadat u van internet gebruik heeft gemaakt.

In het verkeer
De wet m.b.t. rijden onder invloed van alcohol wordt streng toegepast. De grens ligt op 0,5 G/l en vanaf 1,2 G/l
betreft het een misdrijf. AUTORIJDEN EN ALCOHOL GAAN NIET SAMEN.
Parkeer in parkeergarages niet op een plek waar andere auto’s gehinderd kunnen worden.
Laat geen waardevolle spullen in uw auto achter en vergewis u ervan dat alle ramen en deuren zijn afgesloten
wanneer u uw auto achterlaat. Besef dat huurauto’s of auto’s met een buitenlands nummerbord vaak een geliefd
doelwit zijn voor dieven.
Zorg ervoor dat u bij het opbergen van spullen in de kofferbak van uw auto door niemand gezien kunt worden.
Wanneer u over straat loopt, wees dan heel voorzichtig bij het oversteken, daar het verkeer uit een andere richting
kan komen dan u gewend bent.

In het dagelijks leven
Voorkom dat u op één plek grote sommen cash geld bij u draagt, waardevolle spullen, credit cards, paspoorten en
reisbescheiden. Gebruik zakken aan de zij- of voorkant van uw kleding en draag uw handtas onder uw arm.
Houd uw tas of camera op een plek waar u zicht op heeft, door deze vóór u te dragen in plaats van over de schouder.
Dit is met name van belang als u zich op een plek bevindt waar veel mensen zijn, zoals in een bus of in de metro.
Leg uw portemonnee of tas niet op de toonbank of in een kiosk wanneer u zich op de markt of in een winkel begeeft.
Hang uw tas of jas niet over de stoelleuning in een restaurant of café, maar op een plek waar u er zicht op heeft.

Gebruik geen pinautomaat (Multibanco) op een donkere plek en wees er zeker van dat deze niet beschadigd is.

Nachtleven en uitgaan
Drink met mate. Drink water en/of neem voedsel tot u tussen het nuttigen van alcoholische dranken door, zodat de
werking van alcohol wordt getemperd. Verlies uw drank niet uit het oog.
Na het nuttigen van alcohol tot laat in de nacht verdient het aanbeveling een taxi te nemen of van het openbaar
vervoer gebruik te maken. Blijf in gezelschap van vrienden als u onder invloed bent.
Wees diep in de nacht extra voorzichtig, zorg dat u vertrouwd bent met de omgeving en mocht u alleen zijn, vermijd
dan slecht verlichte wegen en steegjes achteraf.
Neem nooit alcoholische drank aan van een vreemde of van iemand die u niet vertrouwt.
De Portugese wetgeving m.b.t. kansspelen kunnen behoorlijk afwijken van de wetten die in uw eigen land van kracht
zijn. Kansspelen, zoals bingo bijvoorbeeld, zijn in cafés verboden. Aanwezig zijn op een locatie waar aan kansspelen
wordt gedaan kan u in de problemen brengen, wees dus alert.
Neem geen enkele soort drugs aan die u wordt aangeboden.

Op het strand
Als u alleen bent, kies dan een plek op het strand waar andere mensen u kunnen zien.
Wanneer u wilt betalen, neem dan geld uit een jas- of broekzak in plaats van uit een portemonnee of tas.
Voorkom herhaaldelijk opruimen van waardevolle spullen, zodat kleine objecten niet in het zand verloren raken.
Als u in het water gaat, vraagt u dan aan iemand die er betrouwbaar uitziet een oogje in het zeil te houden.
Nuttig geen grote hoeveelheden alcohol; dit dient in de zon immers voorkomen te worden en verhoogt bovendien
het risico slachtoffer te worden van een misdrijf.

Beschermen van het milieu
In de zomer, alsook in andere periodes van het jaar, is sprake van hoog brandgevaar. Neem extra maatregelen om
bosbranden te voorkomen.
In periodes die kritiek zijn als het gaat om brandgevaar (over het algemeen van juli tot september) dient u af te zien
van barbecueën in het bos of landelijk gebied.
Gooi geen brandende sigaretten uit het raam van uw auto en gooi geen brandende lucifers op de grond. Het is
verboden in bosrijk gebied te roken.

Laat geen glazen flessen in landelijke- of bosrijke gebieden achter.
Omgaan met noodgevallen
Bel voor noodgevallen 112, het nationale alarmnummer voor politie, medische dienst en brandweer.Als u
waardevolle spullen en/of uw paspoort bent kwijt geraakt of als deze zijn gestolen, dan dient u:
onmiddellijk contact op te nemen met uw bank om uw bankpassen/creditcards te blokkeren;
aangifte te doen bij de politie;
het consulaat/ambassade ter plaatse te contacteren voor een noodpaspoort

Meer informatie over misdaadpreventie en over contactgegevens van politie en het bankwezen treft u
aan op onze website:
www.safecommunitiesalgarve.com en
www.safecommunitiesportugal.com
PRETTIGE ÉN VEILIGE VAKANTIE!

