Beveilig uw
woning tegen
inbraak

“Wees slim,
beveilig uw eigendom!”
Brussel HOOFDSTAD Elsene

Bezoek van de
diefstalpreventieadviseur
De politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene biedt het
bezoek aan van een diefstalpreventieadviseur die u ...
…. helpt uw behoeften op het gebied van veiligheid vast
te stellen en de best aangepaste materialen te kiezen;
…. legt uit wat de beste preventieaanpak is;
.... geeft raad omtrent de toekenning van een premie.

Diefstalpreventie

U mag contact opnemen met een van onze diefstalpreventieadviseurs via telefoon of mail.

Een dief vreest licht en lawaai, hij wil zo vlug
mogelijk weer weg. Daarom stellen onze
adviseurs u concrete maatregelen voor om
het risico op diefstal tot een minimum te
herleiden.
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Voor meer inlichtingen:
www.polbru.be/diefstalpreventie

02/279 88 47

02/279 85 18

DPI Laken + DPI Neder-over-Heembeek / Haren

Emile Bockstaellaan 246, 1020 Brussel
prev@polbru.be

02/279 88 47

DPI Elsene - Louiza

Collegestraat 1, 1050 Elsene
TP

prev@polbru.be

R

02/279 84 84
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Hectoliterstraat 15, 1000 Brussel

Mevrouw N’Berri
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Mevrouw Meyers / Mijnheer De Vylder

02/279 84 84
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DPI Brussel - Centrum

02/279 85 18
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De politie biedt u de mogelijkheid uw woning te
bewaken terwijl u met vakantie bent. De raadgever
komt bij u thuis. Hij analyseert de risico’s en stelt een
lijst van prioriteiten inzake veiligheid op. Hij stelt u
vervolgens een globaal en coherent beveiligingsplan
voor dat aangepast is aan uw behoeften en aan uw
budget. Hij vertelt u welke goede gewoonten u inzake
veiligheid kunt aannemen. Een politiepatrouille zal op
regelmatige basis toezicht houden.

Mijnheer De Clercq de Moerlose

Dit advies is informatief en is niet bindend.
Het garandeert op geen enkel ogenblik het
feit dat er geen inbraak zal plaats vinden
maar vermindert zeker het risico daartoe.
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Hoe diefstal voorkomen?
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