SODA
EEN STERKE
STAAT VAN DIENST

DIRECT
AAN DE SLAG
MET SODA

SODA staat voor Service Organisatie Directe Aan
sprakelijkstelling. Al meer dan 10 jaar landelijk actief,
gevestigd in Amersfoort. Met wortels in de wereld van
criminaliteitsbeheersing en diefstalpreventie.

Meld uw winkel eenvoudig aan bij SODA via
www.so-da.nl. U ontvangt daarna een startpakket
met duidelijke uitleg, SODA-winkelmaterialen
(waaronder de inmiddels bekende ‘€ 181,- sticker’)
met preventieve werking en informatiefolders die
u aan winkeldieven kunt geven.

Duizenden winkels verhalen inmiddels de diefstalschade via SODA. En ook uw bedrijf kan gratis
profiteren van onze dienstverlening. Sinds 2005
heeft SODA namens winkeliers al tienduizenden
winkeldieven benaderd. Het merendeel daarvan
heeft ook daadwerkelijk betaald.

WINKEL
DIEFSTAL?
Haal snel en simpel uw recht.

En dat is niet alles. Als u zich aansluit bij SODA,
laat u dat in uw winkel uw klanten weten met een
sticker. En die heeft een bewezen preventieve
werking. Deelnemende winkeliers ervaren namelijk
tientallen procenten minder diefstal in de winkel.
Heeft u nog vragen?
Wilt u meer informatie over SODA, ga dan
naar www.so-da.nl of bel de SODA-helpdesk
op 088-3223 123.

In samenwerking met

WEES GEEN DIEF
VAN UW EIGEN
PORTEMONNEE
Na een winkeldiefstal in uw zaak, heeft u recht op
een schadevergoeding. Steeds meer winkeliers maken
gebruik van dat recht. Met SODA. Want SODA helpt om
schadevergoeding te innen bij de winkeldief. En met
bewezen succes: in vier van de vijf gevallen is SODA
succesvol bij het verhalen van schade bij de winkeldief.

Exclusieve samenwerking met de Nationale Politie
SODA werkt als enige partij in Nederland op dit gebied
zéér nauw samen met de Nationale Politie. En ook de
plaatselijke politie én uw wijkagent zijn op de hoogte
van onze dienstverlening. Toezicht van Stichting DAAD
garandeert bovendien dat we integer en professioneel
te werk gaan.

UW VOORDELEN
Snel en eenvoudig krijgen waar u recht op heeft

•	Gratis inschrijven bij SODA

SODA ontvangt van de politie uitsluitend gegevens
van winkeldiefstallen bij SODA aangesloten winkels.
Dat betekent dat wij, na uw aanmelding bij SODA,
ook gegevens ontvangen van diefstal in úw winkel.

•	Ook géén verdere kosten voor
de procedure

Aangifte bij de politie doet u snel met het vereenvoudigde
aangifteformulier, dat alléén beschikbaar is voor SODAdeelnemers. U hoeft zelf geen gegevens van de winkeldief
te noteren.
Los van indirecte schade (de kosten voor oponthoud en
overlast) kan SODA ook de directe schade voor u verhalen.

No cure, no pay
SODA benadert de winkeldief met een rekening van € 181,-.
Nadat de winkeldief deze rekening heeft betaald, ontvangt
u van ons € 133,- op uw rekening. Inclusief € 8,33 verreken
bare btw houdt u per vordering ruim € 141,- over als
vergoeding van de door u geleden indirecte schade.

•	Gratis SODA-winkelmaterialen
met bewezen preventief effect
op winkeldiefstal
•	Een vereenvoudigd formulier
voor aangifte van winkeldiefstal:
u verliest minder tijd!
•	U hoeft geen gegevens van de
winkeldief vast te leggen. Ook dit
bespaart u veel tijd en moeite
•	Professionele SODA-helpdesk.

