
IS MIJN WONING 
GOED BEVEILIG 
TEGEN INBRAAK ?

1. LAAT U DE SLEUTELS OP DE BINNENZIJDE 
VAN DE DEUR STEKEN ?

• A. Dit doe ik nooit, ik berg ze veilig op
• B. Alleen als ik thuis ben
• C. Ja, altijd

2. ER WORDT AANGEBELD
• A. Ik tracht te weten te komen wie er belt

alvorens de deur echt te openen
• B. Ik doe altijd open
• C. Ik vraag of de persoon zich kan legitimeren

(leurderskaart, legitimatiekaart)

3. ALS IK EVENTIJES WEG BEN (bakker,
boodschappen,…)

• A. Dan sluit ik alle ramen af
• B. Dan blijven de ramen met vliegenraam open
• C. Dan laat ik enkel een kantelraam open dat

voorzien is van een kruk met slot

4. ALS IK EVEN WEG BEN EN IK VERWACHT NOG
GASTEN

• A. Dan hebben ze pech en moeten ze maar wachten
tot ik terug thuis ben

• B. Dan laat ik een sleutel op een geheime plek achter
• C. Dan hang ik een briefje op de deur waar ze me

kunnen vinden

5. DE BUITENDEUREN (appartementsdeuren) ZIJN OP SLOT
• A. Altijd
• B. Enkel als ik weg ben
• C. Nooit slotvast

6. IK LAAT 'S AVONDS STEEDS EEN LICHT BRANDEN OM
EEN BEWOONDE INDRUK TE GEVEN 

• A. Ik heb een lamp aangesloten op een
tijdschakelaar zodat er 's avonds altijd licht brandt

• B. Mijn tijdschakelaar wordt enkel gebruikt tijdens
de vakantie

• C. Als ik afwezig ben, laat ik geen licht branden



7. ALS IK MET VAKANTIE BEN :
• A. Spreek ik een bericht in op het antwoordapparaat
• B. Laat ik dit aan iedereen weten die ik ken. Hoe meer

mensen dit weten, hoe beter!
• C. Dan licht ik mijn buren in, laat ik regelmatig mijn

brievenbus leegmaken, de planten water geven,…

8. VOORWERPEN IN DE TUIN ? (tuinmeubelen, ladder,
container, werktuigen,…)

• A. Alle losse voorwerpen worden steeds opgeborgen
• B. Ik berg de losse voorwerpen enkel als ik met

vakantie ga
• C. Ik laat alle losse voorwerpen steeds buiten staan

9. EN AAN DE ACHTERZIJDE VAN DE WONING ?
• A. Is er een tuinverlichting met bewegingsdetector
• B. Staan enkel wat tuinmeubelen
• C. Staan tuinmeubelen maar er is ook een

schrikverlichting

10. IK WEET WAT IK HEB
• A. Ik weet enkel het merk en type van toestellen

omdat ik de facturen klasseer
• B. Ik heb eigenlijk geen idee wat ik bezit
• C. Al mijn waardevolle voorwerpen zijn geregistreerd,

gefotografeerd en/of gemerkt

11. DE VOORDEUR IS VOORZIEN VAN EEN CILINDERSLOT
• A. Dit is beschermd aan de buitenzijde met een plaat

waarbij de schroeven zichtbaar zijn
• B. De cilinder steekt uit de deur
• C. De cilinder is beschermd met een veiligheidsrozet

of -beslag

12. DE VOORDEUR IS VOORZIEN VAN INBRAAKWEREND
PROFIEL EN VAN

• A. Één enkel slot en een nachtschoot (nachtslot) dat
ik eigenlijk niet gebruik

• B. Meerdere sloten, doch ik gebruik er overdacht
slechts één, de andere gebruik ik enkel 's nachts

• C. Meerdere sloten, die ik zowel overdag als
's nachts gebruik

13. DE RAMEN BESCHIKKEN OVER MEERDERE
VERGRENDELINGSPUNTEN

• A. Neen, ze worden op slechts één punt vergrendeld
• B. De ramen beschikken standaard over meerdere

vergrendelingspunten
• C. Ik heb extra opzetsloten geplaatst



14. SCHUIFRAAM OP DE BENEDENVERDIEPING ?

• A. Dit is voorzien van één goed slot
(zwenkschoothaakslot)

• B. Dit is voorzien van een extra slot
(opzetslot)

• C. Dit is voorzien van een balk in de rail
aan de binnenzijde of van bajonetslot
zodat de schuifeur niet geopend kan
worden

15. KLAPRAAMPJES

• A. Zijn voorzien van valbeugels maar ik sluit
ze toch tijdens mijn afwezigheid

• B. Zijn voorzien van valbeugels zodat je ze
niet verder kan openduwen

• C. Staan steeds open

16. DE KOEPELS ZIJN BEVESTIGD MET

• A. Gewone schroeven van buitenaf
• B. Veiligheidsschroeven of ééntoersbouten

(kunnen niet losgeschroefd worden)
• C. Sommige schroeven zijn vervangen door

veiligheidsschroeven

17. HET KELDERROOSTER

• A. Is stevig bevestigd met een ketting en spanbout
en kan niet gelicht worden

• B. Is voorzien van een ketting en spanbout
• C. Ligt los of kan nog op en neer bewegen

18. DE GARAGEPOORT

• A. Wordt enkel beveiligd door het standaardslot
en/of grendel in vloer en plafond

• B. Kan aan de binnenzijde extra beveiligd worden
• C. Kan aan de binnenzijde extra beveiligd worden, 

maar dit doe ik enkel als ik op vakantie ga

19. EEN ALARMSYSTEEM ?

• A. Zo ja, dan activeer ik het altijd, zowel wanneer ik
thuis ben, 's nachts of als ik weg ben

• B. Ik activeer het enkel tijdens mijn afwezigheid
• C. Ik activeer het enkel als ik onveilig voel (bv. inbraak

in de buurt) 

20. KENT U HET TECHNOPREVENTIEF ADVIES VAN DE
LOKALE POLITIE?

• A. Nee, want ik heb gelukkig geen inbraak gehad
• B. Ja, maar ik heb er nog geen beroep op gedaan
• C. Ja, ik heb al advies gekregen, beter voorkomen

dan genezen



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAAL

A 6 6 6 6 6 6 0 6 6 3 3 0 0 3 6 0 6 0 6 0
B 3 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 3 6 6 3 6 3 6 3 0
C 0 3 3 0 0 0 6 0 3 6 6 6 6 6 0 3 0 3 0 6
►

RESULTATEN :

Tussen 110 en 120 : PROFICIAT ! U hebt al een goede preventieve houding.

Tussen 80 en 110 : U hebt reeds inspanningen gedaan om uw woning te beveiligen,
doch hier en daar kan het nog beter...
Laat U niet misleiden door een veiligheidsgevoel dat misschien
niet optimaal is.
Bekijk uw woning en zoek de mogelijke inbraakgevoelige punten.

Minder dan 80 : Om verschillende reden is uw woning bijzonder kwetsbaar voor
inbraak. Word geen gemakkelijke prooi.
Zoek de zwakke plekken, de politie kan U hierbij helpen.

Vraag GRATIS advies aan de diefstalpreventieadviseur van uw politiezone Montgomery :

1CP Marleen COPPENS per tel : 02 788 95 35 of per mail :
zpz.montgomery.prevent@police.belgium.eu

Of aan deze van uw gemeente :

Gemeente Etterbeek : Mevr Nathalie D’AMBROSIO - tel 02 737 02 01
Gemeente Sint-Pieters-Woluwe : Mevr Manuela ERGEN - tel 02 773 07 25
Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe : Mevr Michaela COPETTE - tel 02 761 29 77

Heeft U internet bij U thuis, neem dat een kijkje op volgende site : www.besafe.be

Daar vindt u nuttige informatie om uw huis te beveiligen en zo geen deel uit te maken
van de inbraakstatistieken.

mailto:zpz.montgomery.prevent@police.belgium.eu
http://www.besafe.be/

