
 

Veilig op vakantie 

Een langere tijd niet thuis zijn, kan inbrekers vrij spel 

geven. Om te vermijden dat ze hun slag kunnen slaan, 

neem je beter deze eenvoudige maatregelen.  

 

Alles op slot!  

Laat geen ramen open staan en sluit alle deuren goed 

af. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld het tuinhuisje en de 

garage. Vergeet ook zeker niet om je fietsen en je auto 

slotvast achter te laten.   

Verstop bovendien je (huis)sleutels niet op de gekende 

plaatsen zoals in de bloembak of onder de deurmat. 

Laat ook geen sleutel op de deur steken. Geef de sleutel 

liever aan een vertrouwenspersoon.   

 

Geef je huis een bewoonde indruk 

Maak bij langere afwezigheid goede afspraken met 

buren, familie en/ of vrienden. Vraag om regelmatig de 

brievenbus leeg te maken, de rolluiken af en toe op te 

halen en neer te laten en het gras te maaien. Kortom, 

vraag om het huis een bewoonde indruk te geven.  

Zorg bij voorkeur ook voor binnen- en buitenverlichting 

met een tijdschakelaar of bewegingssensor. 

 

Sociale controle door     

buurtbewoners is het beste wapen 

tegen woninginbraken. 
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Bescherm kostbare zaken 

Plaats kostbare bezittingen, zoals audio- en 

computermateriaal, uit het zicht van voorbijgangers.     

Geld, juwelen en belangrijke documenten berg je beter op 

in een kluis of geef ze in bewaring bij een 

vertrouwenspersoon. 
 

 
 

Wees discreet over je afwezigheid 

Laat geen bericht van afwezigheid achter op je voordeur,  

antwoordapparaat of e-mail. Wacht ook tot je thuis bent  

met het publiceren van vakantiefoto’s op sociale 

netwerksites  zoals Facebook of Twitter.  

 

Vraag gratis afwezigheidstoezicht aan 

Naast de sociale controle van vertrouwenspersonen of 

buren kan je de lokale politie vragen om je woning in de 

gaten te houden. De politie patrouilleert dan op geregelde 

tijdstippen langs je woning.  

Voor meer praktische en bouwkundige beveiligingstips 

kan je ook gratis technopreventief advies aanvragen bij de 

lokale politie.  

 

Meer info: cel diefstallen/ preventie, tel. 014 33 37 00, 

celpreventie@politiebalendesselmol.be of surf naar de 

website www.politiebalendesselmol.be ■ 
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