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De strijd tegen
inbraken, 
een zaak 
van iedereen.

SCHAARBEEK n EVERE n SINT-JOOST-TEN-NODE



Goede gewoonten

De voornaamste veiligheidsmaatregel is het aannemen
van goede gewoonten. Deze zijn eenvoudig en kosten niets.

Enkele voorbeelden:

n Doe altijd ramen en deuren op slot, ook al bent u 
maar voor even afwezig. Laat uw ramen niet op 
kiepstand staan.

n Vermijd om teveel geld en waardevolle voorwerpen 
bij u thuis te hebben. Hebt u er toch in huis, bewaar ze
dan in een muurkluis. 

n Zorg ervoor dat er voldoende verlichting en 
zichtbaar heid is aan de voor- en achterzijde van 
de woning.

n Verstop een sleutel nooit onder een bloempot of deurmat.

n Hou een inventaris bij van uw waardevolle voorwerpen.
Noteer de serienummers en neem foto’s. 
U kunt ze registreren op de site van de FOD Economie
of stuur een mail met deze informatie naar uzelf.

n Stop interessante voorwerpen (zoals uw gsm, laptop,
gps, enz.) zoveel mogelijk weg en zet uw televisie, 
hifi-installatie, enz. uit het zicht van voorbijgangers.

Meld ieder verdacht element in uw straat of 
bij uw buren aan de politie via het nummer 112.

Hoe verkleint u de kans op 
een inbraak bij u thuis?

DE STRIJD TEGEN INBRAKEN, EEN ZAAK VAN IEDEREEN.

n Doe steeds uw woning op slot, ook al bent u maar even het
huis uit. Sluit de (rol)luiken ’s nachts en als u afwezig bent.

n U kunt de ramen en deuren van uw woning verstevigen om
het de inbreker moeilijker te maken. Bijvoorbeeld: voorzie
de buitendeuren van een meerpuntsluiting of plaats een
houten lat aan schuiframen zodat ze niet geopend kunnen
worden.

n Het plaatsen van een elektronisch veiligheidssysteem is
alleen interessant als de woning al correct beveiligd is. 
Dit systeem vertraagt de inbreker immers niet, maar kan
hem wel afschrikken.

n Laat buiten geen voorwerpen rondslingeren die het de 
inbrekers gemakkelijker kunnen maken (ladder, koevoet,
enz.).

Maak het de inbrekers moeilijk

n Geef uw woning een bewoonde indruk wanneer u
met vakantie vertrekt. Vraag aan een buur of een 
familielid om de brievenbus leeg te maken, het gras
te maaien, de rolluiken op en af te laten, enz.

n Communiceer nooit over uw afwezigheid op 
de sociale media of op uw voicemail.

n Vraag twee weken voor uw vertrek aan de politiezone
om toezicht te houden op uw woning. Hoe doet u dit?
Heel eenvoudig:

> bij u thuis, via de website: www.police-on-web.be,
> door langs te gaan in een van onze commissariaten.

   De medewerkers van de politie of van 
   de gemeenschapswacht zullen geregeld komen 
   kijken of alles in orde is. Vergeet niet om de 
   gegevens van een contactpersoon mee te delen 
   tijdens uw afwezigheid! 

U vertrekt op vakantie



U wenst gratis advies 

> De technopreventiedienst van de politie: 
Serge DECOSTER

n Tel: 02 249 21 69 of techprev@polbruno.be 

> De preventieadviseur van uw gemeente: 
neem contact op met uw gemeentebestuur.

De diefstalpreventieadviseur helpt u uw woning 
te beveiligen. Het gaat om een politieman of 
gemeenteambtenaar die specifiek opgeleid is voor
diefstalpreventie. Hij komt gratis op huisbezoek en
bekijkt samen met u uw woning. Hij geeft u tips over
de te nemen maatregelen.

Een beroep doen op de diefstalpreventieadviseur
biedt alleen maar voordelen

n Gratis.

n Advies op maat.

n Neutraal en objectief advies.

n De aanbevelingen zijn vrijblijvend.

Doe een beroep op 
een diefstalpreventieadviseur



Bent u, ondanks alle
voorzorgsmaatregelen,
toch het slachtoffer 
geworden van een 
inbraak, neem dan zo
snel mogelijk contact 
op met de lokale politie
op het nummer 101.

De politie zal voorstellen
dat het labo ter plaatse
komt om sporen op te
nemen. 
Deze dienstverlening is
gratis.

DOC

STOP
02 518 2123

24/24

CARD

STOP
070 344 344

24/24

V. u.: F. Dauphin
S. Hoedemaekerssquare, 9
1140 Evere

Er is bij u thuis ingebroken

Commissariaat 1 
G. Rodenbachlaan, 15 
1030 Schaarbeek
T. 02 249 24 00

Commissariaat 2 
S. Hoedemaekerssq., 9 
1140 Evere
T. 02 249 22 00

Commissariaat 3 
Roodebeeklaan, 66
1030 Schaarbeek
T. 02 249 25 00

Commissariaat 4 
Bériotstraat, 2A
1210 Sint-Joost-ten-Node
T. 02 249 26 00

Commissariaat 5 
V. Reginaplantsoen, 1
1210 Sint-Joost-ten-Node
T. 02 249 27 00


