Appendix 2, Items in experiment 2
Experimental items
The items are presented in the following order:
1. impersonal version
2. personal version, informal address ('jij')
3. personal version, formal address ('u')
1. “Dankzij alerte getuige zojuist met een aantal collega's 2 inbrekers betrapt en na korte
achtervolging aangehouden! #112 is er voor verdachte situaties! #daardoenwehetvoor”
2. “Dankzij alerte getuige zojuist met een aantal collega's 2 inbrekers betrapt en na korte
achtervolging aangehouden! Zie je iets verdachts? 112! #daardoenwehetvoor”
3. “Dankzij alerte getuige zojuist met een aantal collega's 2 inbrekers betrapt en na korte
achtervolging aangehouden! Ziet u iets verdachts? 112! #daardoenwehetvoor”
1. “Controles drugsbezit #24Dance. Geen pillen mee=eindeloos feest. #waarisdatfeestje”
2. “Controles drugsbezit #24Dance. Geen pillen mee, heb je eindeloos feest.
#waarisdatfeestje”
3. “Controles drugsbezit #24Dance. Geen pillen mee, hebt u eindeloos feest.
#waarisdatfeestje”
1. “Woninginbraak

Dennebroek

dmv

forceren

slaapkamerraam.

Goed

hang-

en

sluitwerk=minder risico. #preventie #Zevendijk”
2. “Woninginbraak Dennebroek dmv forceren slaapkamerraam. Zorg je voor goed hang- en
sluitwerk, heb je minder risico. #preventie #Zevendijk”
3. “Woninginbraak Dennebroek dmv forceren slaapkamerraam. Zorgt u voor goed hang- en
sluitwerk, hebt u minder risico. #preventie #Zevendijk”
1. “#Zevendijk:collega’s houden na een melding 3 woninginbrekers op heterdaad aan!
Melden; wij vangen de boeven #woninginbraak #heterdaadkracht”
2. “#Zevendijk:collega’s houden na een melding 3 woninginbrekers op heterdaad aan! Jij
meldt, wij vangen de boeven #woninginbraak #heterdaadkracht”

3. “#Zevendijk:collega’s houden na een melding 3 woninginbrekers op heterdaad aan! U
meldt, wij vangen de boeven #woninginbraak #heterdaadkracht”
1. “Rond carnaval is het voor een boef extra aantrekkelijk om in te breken. Een bewoonde
indruk houdt boeven buiten #preventie #woninginbraak”
2. “Rond carnaval is het voor een boef extra aantrekkelijk om in te breken. Geef je huis een
bewoonde indruk en houd boeven buiten #preventie #woninginbraak”
3. “Rond carnaval is het voor een boef extra aantrekkelijk om in te breken. Geef uw huis
een bewoonde indruk en houd boeven buiten #preventie #woninginbraak”
1. “Poging tot woninginbraak in Bomenbuurt, bij thuiskomst ontdekt. Goed hang- en
sluitwerk; uitboren cilinder niet gelukt. #maatregelen #preventie”
2. “Poging tot woninginbraak in Bomenbuurt, bij thuiskomst ontdekt. Goed hang- en
sluitwerk; uitboren cilinder niet gelukt. Neem je maatregelen! #preventie”
3. “Poging tot woninginbraak in Bomenbuurt, bij thuiskomst ontdekt. Goed hang- en
sluitwerk; uitboren cilinder niet gelukt. Neem uw maatregelen! #preventie”
1. “Tip gekregen: poging diefstal aanhanger. Niet gelukt dankzij disselslot. Ook een
aanhanger hoort op slot! #diefstal #voertuig”
2. “Tip gekregen: poging diefstal aanhanger. Niet gelukt dankzij disselslot. Zet ook je
aanhanger altijd op slot! #diefstal #voertuig”
3. “Tip gekregen: poging diefstal aanhanger. Niet gelukt dankzij disselslot. Zet ook uw
aanhanger altijd op slot! #diefstal #voertuig”
1. “Vannacht melding van poging tot diefstal uit auto aan #Laanzichtweg #Zevendijk. Op
heterdaad betrapt dankzij getuige. #112 is er voor verdachte situaties!”
2. “Vannacht melding van poging tot diefstal uit auto aan #Laanzichtweg #Zevendijk. Op
heterdaad betrapt dankzij getuige. Zie je een verdachte situatie? Bel #112!”
3. “Vannacht melding van poging tot diefstal uit auto aan #Laanzichtweg #Zevendijk. Op
heterdaad betrapt dankzij getuige. Ziet u een verdachte situatie? Bel #112!”

1. “Nachtvorst! 5 minuten #krabben voor #verkeersveiligheid (en geen boete van 230
euro…).”
2. “Nachtvorst! 5 minuten #krabben voor #verkeersveiligheid (en je vermijdt een boete van
230 euro…).”
3. “Nachtvorst! 5 minuten #krabben voor #verkeersveiligheid (en u vermijdt een boete van
230 euro…).”
1. “Afgelopen weekend wederom poging tot inbraak in #schuur aan #Hoveneind
#Zevendijk, voorkomen door oplettende buren. #waakzaam #112”
2. “Afgelopen weekend wederom poging tot inbraak in #schuur aan #Hoveneind
#Zevendijk, voorkomen door oplettende buren. Ben jij ook #waakzaam? #112”
3. “Afgelopen weekend wederom poging tot inbraak in #schuur aan #Hoveneind
#Zevendijk, voorkomen door oplettende buren. Bent u ook #waakzaam? #112”
1. “#gestolen voertuig aangetroffen aan de #kerkstraat nav melding van oplettende
buurtbewoners. Goed gezien! Bij verdachte situaties hoort een melding #diefstal
#samensterk”
2. “#gestolen voertuig aangetroffen aan de #kerkstraat nav melding van oplettende
buurtbewoners. Goed gezien! Zie je ook iets? Melden dus! #diefstal #samensterk”
3. “#gestolen voertuig aangetroffen aan de #kerkstraat nav melding van oplettende
buurtbewoners. Goed gezien! Ziet u ook iets? Melden dus! #diefstal #samensterk”

The filler items were identical to those in experiment 1.

