
De vakantie komt eraan: enkele trucjes om uw woning veilig achter te laten 

U ziet uzelf al: op het strand, genietend van uw favoriete cocktail en al uw zorgen vergetend. 
Ja, maar als u echt met een gerust hart wilt vertrekken, vergeet u best enkele adviezen niet om uw 
woning veilig achter te laten en zo ongewenste bezoekers te vermijden. Inbrekers gaan niet op vakantie 
en maken gebruik van elke gelegenheid om hun feiten te plegen. Maak het hen niet gemakkelijker en tref 
de volgende, eenvoudige maatregelen:  
 
Geef uw woning een bewoonde indruk 
Om te beginnen, moet u ervoor zorgen dat potentiële inbrekers uw afwezigheid niet opmerken. Plaats 
hiertoe tijdschakelaars op enkele lampen. Vraag aan een buurman of een familielid om de rolluiken op- 
en neer te laten, om uw brievenbus te legen en eventueel om het gras te maaien indien u voor een lange 
periode afwezig zult zijn. 
 
Opgepast met sociale netwerken 
U vertrekt binnenkort op vakantie en u wilt dit bekendmaken op uw Facebookpagina of uw blog: een grote 
fout. Niet iedereen die deze informatie zal ontvangen, heeft immers goede doelingen. Vermijd dus om de 
data van uw afwezigheid te vermelden, ook op uw antwoordapparaat, en probeer uw oproepen door te 
schakelen naar uw GSM. 

 
De politie waakt 
De politiediensten hebben een gratis dienst afwezigheidstoezicht tijdens de vakantie op touw gezet. Het 
principe is simpel: u meldt uw periode van afwezigheid aan uw lokale politie en een patrouille zal uw 
woning vervolgens één tot twee keer komen controleren om te kijken of er niets verdacht is. De 
procedure is eenvoudig: het volstaat om contact op te nemen met uw lokaal politiekantoor of om het 
formulier op www.police-on-web.be in te vullen. 

 
Diefstalpreventieadviseur 
Uw vertrek op vakantie is een goede gelegenheid om uw diefstalpreventieadviseur langs te laten komen 
om te controleren of uw woning goed beveiligd is voor uw vertrek. 
Hij zal u niet alleen advies kunnen geven over de versteviging van de deuren en ramen, maar eveneens 
eenvoudig toe te passen adviezen zoals: 

- Doe alle deuren en ramen goed op slot  
- Berg de sleutels uit het zicht op 

- Overhandig de sleutels van uw woning aan een vertrouwenspersoon  
- …. 

 
Tijdens de vakantie  
Zorg er tijdens uw verblijf voor dat u uw geld en waardevolle voorwerpen in een kluis of op een 
onverwachte plaats bewaart. Sluit de deur van uw woning, appartement, vakantiehuisje, … steeds goed 
af, zelfs wanneer de plaats rustig lijkt te zijn. 

 
Diefstalpreventieadviseur: politieagent die op uw verzoek volledig gratis en vertrouwelijk persoonlijke 
en praktische adviezen verschaft betreffende de inbraakbeveiliging van uw woning of diefstal/overvallen 
in uw handelszaak.   

Wenst U een afspraak met onze preventiedienst? Hinp. Koen LUPPENS 0474 / 98 82 11 
                                                                         Agt. Van Politie. Albert ROELANDT 0474 / 84 96 80 

 


