STAP 1:

VEILIGE LEEFGEWOONTEN !
PZ HerKo 5393 - Spoorwegstraat 6, 3020 Herent
E-mail: pz.herko.diefstalpreventie@police.belgium.eu - Tel.: 016/85.34.00

Een eerste stap om het risico op een inbraak te verminderen, begint bij uw eigen leefgewoontes.
Onderstaande tips kan iedereen toepassen, bovendien kosten ze (bijna) niets.

AFSLUITEN

Ook al gaat u maar even weg, sluit alles goed af. Laat geen ramen op
kiepstand staan. Een raam op kiep is immers een gemakkelijke toegang voor
een inbreker. De deur gewoon achter zich dichttrekken is niet veilig. Sluit
alle deuren af met de sleutel.

SLEUTELBEHEER

Verstop sleutels buiten niet op ‘geheime’ plaatsen, zoals onder een struik,
bloempot of mat. Dit kan handig zijn om een poetsvrouw toegang te geven
tot uw woning tijdens uw afwezigheid. Maar inbrekers maken hier ook
gebruik van.
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Bent u niet thuis? Verwijder de sleutels binnen in de woning uit de cilinders.
Zo beperk je de vluchtmogelijkheden voor een inbreker en verleid je hem
niet om van buiten af de sleutel te bemachtigen.

HULPMIDDELEN

Inbrekers gaan wel eens opzoek naar mogelijkheden om op te klimmen naar
een raam. Een losliggende ladder komt hierbij goed van pas. Bewaar een
ladder dus liever in een afgesloten garage, of maak hem in of aan het
tuinhuis vast met een stevig kettingslot aan een vaststaand object.

Laat geen gereedschap zoals een koevoet, bijl, tang, schroevendraaier, … in
de tuin rondslingeren. Bewaar deze liever in de garage of in een slotvaste
kast in het tuinhuis. Noteer de serienummers van duur gereedschap zoals
een slijpschijf of boormachine en bewaar ze op een veilige plaats.

BEWOONDE
INDRUK

Installeer minstens één tijdschakelaar (timer) en sluit er een lamp op aan.
Stel de tijdsschakelaar zo in dat het licht op realistische, en onregelmatige
tijdstippen aan- en uitgaat.

Gaat u voor langere tijd weg? Laat uw huis dan niet te opgeruimd achter.
Laat hier en daar wat speelgoed of kledij rondslingeren. Laat een kopje of
wat bestek op tafel liggen. Vraag de buren een oogje in het zeil te houden.
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Schakel iemand in om de brievenbus leeg te maken, het gras te maaien, …
Vraag gratis afwezigheidstoezicht aan bij de politie.

SOCIALE
CONTROLE

Inbrekers worden niet graag opgemerkt. Zorg
ervoor dat ze opvallen rond uw woning. Dit kan
door buitenverlichting te voorzien met een
detector. Pas op, dit schrikt enkel af op plaatsen
waar de inbreker gezien kan worden door buren of
passanten ! Plaats de verlichting buiten
handbereik of kies voor een slagvaste beglazing.
Zo vermijd u dat inbrekers het licht kunnen
neutraliseren.
U kan de sociale controle vergroten door de hoogte van de begroeiing rond
uw woning te beperken tot maximum +/- 1,3 meter.
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WAARDEVOLLE
VOORWERPEN

Inbrekers zijn vooral geïnteresseerd in kleine elektronische apparaten,
juwelen en geld.
Beperk het geld in huis. Bewaar het
weinige geld op verschillende plaatsen
in huis. Het kost een inbreker dan
meer tijd om een ‘bevredigende’ buit
bij elkaar te zoeken.
Laat geen kleine elektronische
apparaten (zoals een I-pad, laptop,
gsm, fototoestel, …) in het zicht liggen.
Noteer het merk, type en de serienummer van elk toestel en bewaar deze
informatie op een veilige plaats. Na diefstal zal dit de aangifte bij de politie
vergemakkelijken.

Van waardevolle juwelen of kunstwerken maakt u best een foto. Na diefstal
kan u probleemloos een bewijs van eigendom voorleggen aan de
verzekeraar en politie.

Laat geen voertuigsleutels in het zicht liggen. Dit om te vermijden dat de
inbreker met uw wagen aan de haal gaat.
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ROLLUIKEN EN
GORDIJNEN

Afgelaten rolluiken vormen een extra hindernis voor een inbreker om
toegang tot de woning te krijgen. Anderzijds kunnen ze de indruk geven dat
er niemand thuis is.
Rolluiken worden het best afgelaten aan de meest risicovolle zijde(n) van
uw woning. In de meeste gevallen is dat de achterzijde en eventueel ook de
zijkanten. Dit mag ook gedaan worden wanneer u overdag werken gaat. Doe
aan de straatzijde de rolluiken niet omlaag, en dit om een afwezige indruk
te vermijden.

Voor gordijnen geldt hetzelfde principe. Gesloten gordijnen beperken de
inkijk naar binnen. Het sluiten van alle gordijnen geeft dan weer een
afwezige indruk.
Combineer het sluiten van gordijnen en/of het aflaten van rolluiken met het
gebruik van een tijdschakelaar.
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