
	

Persmededeling 

 

Halle (Saale): GPS-tracker leidt politie naar fietsdief 
 
Met behulp van een in de fiets ingebouwde GPS-trackingmodule kon de politie in Halle (Saale) begin 
maart een e-bikedief vangen. De eigenaar van de fiets beleefde eerst wel enkele spannende uren.  
 
In de nacht van 29 februari op 1 maart moest een fietser uit Halle een onaangename ontdekking doen: 
Tijdens een restaurantbezoek werd hij rond 1 uur 's nachts via zijn mobiele telefoon app op de hoogte 
gebracht dat zijn e-bike was gestolen. Goed voor hem, slecht voor de dief: Zijn fiets was uitgerust met 
een GPS-tracker van het bedrijf IT'S MY BIKE uit Darmstadt. Met behulp van de bij de oplossing 
behorende app deed hij onmiddellijk aangifte van de diefstal bij de politie, die de plaats van het delict 
inspecteerde en de diefstal registreerde. Slechts een paar uur later trad het IT'S MY BIKE-team ook in 
actie om de beroofde persoon te begeleiden bij de verdere stappen.   
 
De onzichtbaar geïnstalleerde digitale module maakte het mogelijk om de e-bike op zondagochtend te 
lokaliseren in de wijk Halle-Neustadt, die ongeveer acht kilometer verderop ligt. Op basis van de 
gegevens kon ook worden vastgesteld dat de fiets zich nu in een gebouw bevond - een groot 
appartementencomplex, wat een echte uitdaging kan zijn voor de politiediensten. 
 
De politie en de eigenaar vertrokken naar de aangegeven locatie. Voorheen kon de eigenaar met 
behulp van de app de live-positie van zijn fiets volgen. Op de kaart in de app was te zien dat de dief de 
fiets rond het flatgebouw had verplaatst. Toen de e-bike weer duidelijk op een vaste locatie kon 
worden gelokaliseerd, kwamen de hulpdiensten in actie. Toen de dief merkte dat de politie hem op het 
spoor was gekomen, gooide hij de e-bike, die zo'n 7.500 euro kostte, zonder nadenken uit het raam 
van de vierde verdieping van het flatgebouw.  Helaas brak het fietsframe. Geluk bij een ongeluk: De e-
bike is verzekerd, de eigenaar krijgt de schade vergoed. In ieder geval wil hij zijn nieuwe e-bike weer 
uitgerust hebben met een IT'S MY BIKE tracker. 
 
 
Bedrijfsbeschrijving IT’S MY BIKE 
IT’S MY BIKE is een merk van IoT Venture GmbH. Het bedrijf ontwikkelt en verkoopt GPS-trackers die in combinatie 
met een app een nieuwe servicewereld voor e-bikes openen. Alle producten van IT’S MY BIKE zijn gebaseerd op de 
innovatieve radiostandaard Narrowband NB-IoT. NB-IoT is als zogenaamde Low-Power Wide Area Network 
(LPWAN)-technologie met een laag energieverbruik, een diepe dekking en een grote reikwijdte een goedkope 
oplossing voor het internet der dingen.  Nog een voordeel: De technologie maakt gebruik van bestaande 
netwerken. IT’S MY BIKE houdt zich bezig met de ontwikkeling van hard- en software (embedded systems) en stelt 
het nodige gegevensplatform ter beschikking (cloudoplossing).  
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