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Gordijnen zijn altijd dicht

Personen lopen met grote tassen in en uit een woning

Op één dak geen sneeuw

Klusgeluiden op
vreemde tijdstippen

Iemand houdt de wacht
Opvallend veel camera’s
in en rond een pand

Veel stof

Continu zoemend geluid
Continue hennepgeur

Gesjouw met opvallende spullen, zoals vaten met vloeistoffen

Opvallend dure auto die niet in het straatbeeld past
Vreemde
ventilatiesystemen

Condens op
de ramen

Wisselende personen bij een pand
(het is niet duidelijk wie er woont)
en auto’s rijden af en aan

Vaak bezoek op vreemde
tijdstippen, zoals ‘s nachts

Huurauto’s voor de deur

Personen die lijken
te onderhandelen

Aanpassingen in
of aan een pand

Gedumpte vaten

Rondhangende personen en/of personen
die de wacht lijken te houden

Vrieskisten of tassen/koffers vol met geld

Grote bende,
bijvoorbeeld met
blauwe vaten

Bestelbusjes
rijden af en aan

Vermoeden van
prostitutie,
bijvoorbeeld door veel
aanloop van mannen

Er brandt ‘s nachts
vaak licht

Witte rook uit de
schoorsteen

Een huis lijkt niet te worden gebruikt voor bewoning,
omdat er bijvoorbeeld weinig meubilair aanwezig is

Chemische geur of
andere opvallende
geuren, zoals de
geur van anijs

Afgeplakte ramen
IJzeren ketels

Overvolle brievenbus
Busjes laden of lossen dicht tegen de gevel

Lekkage op vreemde plekken

Tocht

Stroomstoringen

