
 

U vertrekt bij valavond : 

• Zorg voor een 

BEWOONDE INDRUK 

• Laat uw woning NIET 

DONKER achter = 
zeggen “ er is niemand 
thuis” 

• Zorg voor automatische 
verlichting en plaats 
deze hoog genoeg 

Verdacht voertuig/ persoon 
 

• Bel 101 

• Geef een goede 
beschrijving 

 

Voertuig : nummerplaat, 
merk, type, inzittenden,… 
 

Persoon : M/V, leeftijd, 
kledij, gestalte, haar, … 

U rijdt een willekeurige  straat in 

en u zal volgende woningen zien : 

 

1. DOORKIJKWONING : 

Zorg ervoor dat voorbijgangers, 

maar ook voorverkenners en/of 

inbrekers NIET in of door uw 

woning kunnen kijken. 
 

In een FEL VERLICHTE woon-

kamer ziet u van ver welke 

waardevolle voorwerpen er 

aanwezig zijn. Men kan uw doen 

en laten bekijken van buitenaf 

zonder dat u zelf iets zal merken. 

2. ALLES DONKER in HUIS 

 = NIEMAND THUIS 

 

U kan vaststellen dat er NIEMAND 

THUIS is: buiten is het donker en 

in huis brandt er nergens geen 

licht. 
 

De rolluiken zijn niet neergelaten 

en de gordijnen zijn NIET DICHT. 
 

Er is GEEN BEWEGING waar te 

nemen, u ziet niemand in het huis. 
 

Deze WONING VALT tijdens het 

voorbijrijden onmiddellijk op als 

“onbewoond en niemand 

aanwezig”. 

Dus een mogelijk interessant 

doelwit voor een avondinbraak. 

De daders mogen een raam 

ingooien, lawaai maken, … 

3. GESLOTEN WONING  

 

Er is NIETS te zien van de 

binnenzijde van de woning 

aangezien de rolluiken en/of 

gordijnen gesloten zijn. 
 

Er is een LICHTPUNT in de hal en 

U vermoed dat er iemand thuis is. 
 

Er speelt een RADIO of een TV die 

u kan horen aan de voordeur. 
 

Voorverkennners zullen deze 

woning vermoedelijk overslaan 

als mogelijk doelwit voor een 

inbraak. 
 

De automatische verlichting slaat 

aan wanneer er iemand de oprit 

of tuin van deze woning betreed. 

4. ALERTE BUREN + BIN 

 

Indien u iedere werkdag pas na 

donker thuis komt, meld dit aan 

uw buur. 

Uw buur kan dan onregelmatig-

heden opmerken(vb. een voertuig 

op uw oprit, uw automatische 

verlichting gaat aan, …). 

 

Uw buur kan na de ophaling van 

het huisvuil uw afvalcontainer 

weghalen van de straat en uit het 

zicht plaatsen, zodat het niet 

opvalt dat er nog niemand thuis is. 

 

Uw buur is een alert BIN-lid, die 

bij abnormale waarnemingen aan 

uw woning onmiddellijk de politie 

zal bellen. 

              VOORKOM AVONDINBRAKEN : GEEF UW WONING EEN BEWOONDE INDRUK ! ! !  

� 1. DOORKIJK WONING = 

� 2.ALLES  DONKER in huis = 

KANS OP INBRAAK 

� 3.GESLOTEN WONING = veilig 

�4. ALERTE BUREN + BIN= veilig 

Het wordt DONKER :  

• SLUIT GORDIJNEN 

• LAAT ROLLUIKEN 
naar beneden  

Uw living is GEEN 
ETALAGE van waarde-

volle voorwerpen 

 

Met  TIJDSCHAKELAARS kan 

u zorgen voor verlichting in 

uw woning.(vb. in de hal of 

achter een mat glas) 
 

Waar licht brandt zullen 

potentiële daders minder 

vlug toeslaan. 

v.u. Ivan Buyle, BIN Lochristi, binlo@telenet.be 


