Huisregels WhatsApp- groep
1.

Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar;

2.

Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in Nederland en België;

3.

WhatsApp is een burgerinitiatief.
De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt;

4.

Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting:
S = Signaleer
A = Alarmeer 112 (geen spoed bel 0900-8844)
A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen
R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon De
bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“zaak stuk te maken”).
Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de
persoon;

5.

Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is!
Voorkom een regen van 112 meldingen;

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 tijdens 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, het type en het kenteken;

9.

Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling
contact/privéberichten.

Aanvullende deelnemersvoorwaarden:
1.

Het lid van de groep woont in de wijk van de groep;

2.

Het niet houden aan de afspraken (kan) leiden tot verwijdering uit de groep;

3.

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslissen de leden van de
regiegroep in samenspraak met de politie en gemeente (bron:wabp.nl).

WhatsApp installeren op uw
telefoon.
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Android
WhatsApp Downloaden via Google Play
•

Open Google Play op een Android telefoon

•

Klik rechtsboven op de zoek button

•

Typ ‘Whatsapp’ in het zoekveld.

•

Selecteer ‘WhatsApp Messenger’ om WhatsApp te downloaden.

•

Bekijk de algemene informatie over de Whatsapp app, zoals screenshots, het aantal
downloads, aantal benodigde MB’s om Whatsapp te installeren, omschrijving van de features
en recensies van gebruikers

•

Klik op de blauwe button ‘downloaden’ om WhatsApp te installeren

•

Als de statusbalk gevuld is en WhatsApp klaar is met downloaden kan de applicatie worden
geopend. Hier wordt gevraagd het mobiele telefoonnummer in te vullen. Vervolgens wordt
ter verificatie een SMS met toegangscode gestuurd. Indien dit mislukt kan gekozen worden
om gebeld te worden: een automatische stem zal de code voorlezen.

•

WhatsApp is geïnstalleerd.

IPhone
U installeert de app via de App Store: WhatsApp Messenger. Weet u niet meer hoe u een app
installeert, lees dan de tip 'Een app downloaden uit de App Store (iPad)'
§

Zodra u de app hebt geopend, vraagt WhatsApp of u akkoord gaat met de algemene
voorwaarden. U kunt alleen gebruikmaken van WhatsApp als u hiermee akkoord gaat. Tik op
Akkoord & doorgaan.

§

WhatsApp is gekoppeld aan uw telefoonnummer, daarvoor wordt het nummer geverifieerd.
Voer uw telefoonnummer in en tik op Gereed.

§

Er wordt gevraagd of het ingevulde telefoonnummer klopt. Klopt het niet, tik dan op Wijzig.
Klopt het telefoonnummer wel, tik dan op Ja. Wij tikken op Ja.

§

Er wordt een sms-bericht met code naar uw telefoonnummer gestuurd. Zoek de sms en vul
de code op WhatsApp in.

§

Vervolgens moet u uw accountgegevens invullen. Tik op Uw naam en typ uw naam.

§

Tik eventueel op voeg foto toe als u een foto wilt toevoegen. Tik op Maak foto of Kies
bestaande / Kies foto. Als u op Kies bestaande of op Kies foto tikt, vraagt WhatsApp toegang tot
uw foto's. Tik op OK. Tik op de gewenste foto en vervolgens op Kies.

§

Tik op Gereed.

§

WhatsApp vraagt of u contactpersonen wilt uitnodigen voor WhatsApp. Wilt u dit niet, tik
dan op Later.

§

Staat uw toestel hier niet bij, kijk dan op http://www.whatsappen.nl voor installatie

