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CHECKLIST ‘BEVEILIGING WONING 

TEGEN INBRAAK’ 

DEZE CHECKLIST KAN JE HELPEN OM DE BEVEILIGING VAN JE WONING TE ONDERZOEKEN EN 

WAAR NODIG TE VERBETEREN 

VOOR GRATIS ADVIES KAN JE STEEDS TERECHT BIJ ONZE DIENST PREVENTIE

GEWOONTEN 

 Sluit je bij het verlaten van de woning de ramen en deuren altijd goed af? 

 Zorg je ervoor dat je geen briefjes voor leveranciers op de buitendeur achterlaat? 

 Bewaar je geen huissleutels in ‘schuilplaatsen’ buitenshuis? 

 Laat je bij afwezigheid ’s avonds het licht branden? 

 Neem je de sleutel uit het slot nadat je hebt afgesloten? 

 Ken je het alarmnummer van de politie? 

WEET JE WAT JE BEZIT? 

 Kan je je kostbare bezittingen beschrijven? 

 Weet je het merk, type- en serienummer? 

 Heb je deze gegevens genoteerd? (speciale registratiekaarten kan je bij ons verkrijgen) 

 Zijn je kostbaarheden voorzien van een persoonlijk merkteken? 

 Heb je een speciale voorziening (bv. een kluis) laten aanbrengen om jouw kostbaarheden in op te 

bergen ? 

 Zo niet, heb je jouw kostbaarheden verspreid opgeborgen i.p.v. in een ‘juwelenkistje’? 

RONDOM HET HUIS 

 Worden de kwetsbare punten rondom je huis voldoende verlicht? 

 Zijn er voorzieningen aangebracht om te verhinderen dat op het dak, balkon, e.d. kan worden 

geklommen? 

 Zijn ladders en gereedschap goed opgeborgen? 

 Kan je tuin en/of oprit worden afgesloten? 

 Is je tuin zo beplant dat een inbreker geen gelegenheid krijgt ‘onzichtbaar’ te werken? 
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DE DEUR 

 Verkeren de deurlijsten nog in goede staat? 

 Is het onmogelijk om bv. een schroevendraaier te steken in de kier van de sluitnaad ter hoogte van 

het slot? 

 Zijn de deuren voorzien van een degelijk cilinder- of klavierslot? 

 Kan het bouwbeslag (deurschild) slechts met brute kracht van buitenaf verwijderd worden? 

 Bij cilindersloten : steekt de cilinder minder dan 2 mm buiten het bouwbeslag? 

 Bij oplegsloten: zijn deze goed bevestigd en zo uitgevoerd dat zij niet bv. door de brievenbus kunnen 

worden bediend? 

 Bij deuren die naar buiten opendraaien : zijn deze voorzien van scharnierbeveiligers (bv. 

dievenklauwen)? 

 Bij deuren met glas: zijn de glaslatten zodanig bevestigd dat zijn niet eenvoudig kunnen worden 

verwijderd? 

DE ACHTERDEUR 

 Voldoet deze deur aan voorgenoemde aandachtspunten? (zie ‘de deur’) 

 Zijn er voldoende voorzieningen op deze inbraakgevoelige deur aangebracht? 

DE VOORDEUR 

 Voldoet deze deur aan voorgenoemde aandachtspunten ? (zie ‘de deur’) 

 Bij zgn. ‘blinde’ deuren: zijn er voorzieningen (bv. deurspion,…) aangebracht waardoor je kan zien 

wie er voor de deur staat? 

 Zijn er overigens voorzieningen aangebracht die agressief binnendringen kunnen belemmeren? 

(zoals een stevig bevestigde dievenketting of kierstandhouder)? 

TUIN- EN BALKONDEUREN 

 Voldoen deze deuren aan voorgenoemde checkpunten? (zie ‘de deur’) 

 Functioneert de espagnolet1 nog goed? 

 Is de stanggeleiding2 goed bevestigd? 

 Past de stang nog goed in de daarvoor bestemde uitsparingen in onder- en bovendorpel (minimaal 1 

cm)? 

 Zijn de afdekplaatjes van de uitsparingen nog solide? 

 Is de espagnolet afsluitbaar of op andere wijze tegen opwippen beveiligd? 

 Zijn er nog voorzieningen op deze inbraakgevoelige deur aangebracht? 
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DE SCHUIFDEUR 

 Is de vergrendeling zodanig uitgevoerd (haakschoot) dat openschuiven niet meer mogelijk is? 

 Kan de schuifdeur niet uit de rails worden gelicht? 

DE GARAGEDEUR 

 Voor zover de aandachtspunten van ‘de deur’ van toepassing zijn: voldoet de garagedeur daaraan? 

 Indien in de garagedeur een loopdeur is aangebracht: voldoet deze ook aan voorgenoemde 

aandachtspunten? 

 Bij kanteldeuren: functioneert de centraalsluiting goed? 

 Zijn de stanggeleidingen goed bevestigd? 

 Passen deze stangen of andere grendels nog goed in de daarvoor bestemde openingen? 

 Zijn er op andere wijze voorzieningen aangebracht die voorkomen dat de deur ongeoorloofd kan 

worden geopend? 

HET RAAM 

 Verkeren de raamlijsten en kozijnen van ramen in de buitengevels (en van de berging) nog in goede 

staat? 

 Is het onmogelijk om bv. een schroevendraaier te steken in de kier van de sluitnaad ter hoogte van 

de sluiting? 

 Bij ramen die naar buiten opendraaien : zijn deze voorzien van scharnierbeveiligers, zoals 

dievenklauwen, dievenpennen e.d.? 

 Zijn de glaslatten zodanig bevestigd dat zij niet gemakkelijk kunnen worden verwijderd? 

HET DRAAIRAAM 

 Is het raamboompje3 afsluitbaar of op andere wijze tegen ongeoorloofd openen beveiligd? 

 Kan de raamuitzetter4 worden vastgezet? 

 Kan men via een bovenlicht de hendel van het raam eronder met een hulpmiddel bereiken? 

DUBBELE DRAAIRAMEN 

 Wordt de sluitnaad goed door de stolpnaald5 of door een T-profiel afgedekt ? 

 Functioneert de espagnolet nog goed? 

 Zijn de stanggeleiding nog goed bevestigd? 

 Past de stang nog goed in de daarvoor bestemde uitsparingen in onder- en bovendorpel (minimaal 1 

cm)? 
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 Zijn de afdekplaatjes van de uitsparingen nog solide? 

 Is de espagnolet afsluitbaar of is het raam op andere wijze tegen ongeoorloofd openen beveiligd? 

HET SCHUIFRAAM 

 Is de vergrendeling zodanig uitgevoerd (haakschoot) dat daarmee oplichten openschuiven worden 

voorkomen? 

 Zijn er voorzieningen aangebracht die voorkomen dat het raam uit de rails kan worden gelicht of kan 

worden opengeschoven? 

VALRAMEN OF KELDERRAMEN 

 Zijn er maatregelen genomen om te voorkomen dat de valbeugels kunnen worden uitgebogen? 

 Zijn deze valbeugels bevestigd met zogenaamde ééntoerschroeven? 

 Is de vergrendeling van dit raam afsluitbaar of op andere wijze tegen ongeoorloofd openen 

beveiligd? 

 Bij kelderramen beneden het grondoppervlak: is het rooster van de lichtschacht tegen ongeoorloofd 

openen beveiligd? 

BOVENLICHTEN 

 Is de scharnierende raamuitzetter (combi-ijzer) nog solide? 

 Is ervoor gezorgd dat deze raamuitzetter niet valt weg te klappen? 

 Is naast deze raamuitzetter het raam voorzien van een afsluitbare vergrendeling of op andere wijze 

tegen ongeoorloofd openen beveiligd? 

TUIMELRAMEN 

 Is de vergrendeling van dit raam afsluitbaar of op een andere wijze tegen ongeoorloofd openen 

beveiligd? 

LICHTKOEPELS 

 Zijn er voorzieningen aangebracht die voorkomen dat de lichtkoepel vanaf het dak kan worden 

losgeschroefd en opgelicht? 

 Zijn er voorzieningen aangebracht die verhinderen dat er naar binnen kan worden geklommen? 

 

MOCHT JE HET BELANG VAN SOMMIGE VRAGEN IN DEZE CHECKLIST NIET BEGRIJPEN, HOU ER DAN 

REKENING MEE DAT EEN INBREKER VAN JE ONWETENDHEID MISBRUIK KAN MAKEN. NEEM DUS GEEN 

HALVE MAATREGELEN. BEVEILIG JOUW BEZIT ZO GOED MOGELIJK! 

Heb je nog vragen? Contacteer dan onze dienst preventie die je vrijblijvend en kosteloos advies 

zal geven. 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

1. Espagnolet: Dit is een meerpuntssluiting voor ramen en deuren met als kenmerk dat deze met één 

handeling op meer plaatsen gesloten worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Stanggeleiding 

 

3. Raamboompje = raamkruk 

4. Raamuitzetter = uitzetijzer 

 

 

 

 

 

5. Stolpnaald: Een hardhouten lat die bij openslaande tuindeuren of openslaande ramen (dus zonder 

tussenstijl) op het rechter draaibare deel wordt aangebracht op een goede water- en tochtdichte 

aansluiting te krijgen. 
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