
Heeft u de cartoons 
op de affiche gezien in 
uw appartementsgebouw?

Om uw appartement te beveiligen tegen in-
braak, geven wij u graag enkele tips.
Daar waar vroeger buren elkaar beter kenden en 
een oogje in het zeil hielden, ligt dat nu soms 
moeilijker. Het beste blijft natuurlijk dat je je 
buur kent of aanspreekt en elkaars appartement 
in het oog houdt tegen ongewenste bezoekers 
bij jouw afwezigheid.
Wanneer iedere bewoner een goede gewoonte 
aanleert, kan elke appartementswoning beter 
beschermd worden tegen inbraak.

Informeer gratis en vrijblijvend 
bij uw gemeente

Alle politie- en preventiediensten van de provincie 
Vlaams-Brabant beschikken over een ruime ervaring 
inzake inbraakbeveiliging. Gespecialiseerde advi-
seurs verlenen hierover advies op verzoek.
Bijzondere aandacht gaat naar de slachtoffers van 
inbraak. Deze service is gratis, vrijblijvend en niet 
commercieel.
Sommige gemeenten keren een premie uit voor be-
woners die de nodige beveiligingsmaatregelen heb-
ben genomen. Informeer bij uw gemeente.
Belastingsplichtigen kunnen genieten van een be-
lastingsvermindering voor inbraak- en brandbevei-
liging. 

Informeer u. 

www.besafe.be
www.vlaamsbrabant.be/inbraakpreventie

contactgegevens

De toegangsdeur tot de appartements-
woningen moet steeds slotvast zijn. 

Deze mag enkel geopend worden door een 
sleutel of via een elektronisch signaal. Maar 
let goed op dat je geen ongewenste bezoe-
kers zomaar binnenlaat. Laat nooit toe dat een 
vreemde persoon samen met u het gebouw 
betreedt. Vraag wie hij is en voor wie hij komt. 

Wanneer je een verdachte persoon merkt, 
observeer hem dan goed of beter nog, 
spreek hem aan.
Wanneer een inbreker merkt dat hij kan worden 
herkend, verlaat hij meestal snel de woning.

Maak melding van verdachte personen en 
gedragingen aan de politie. 

Andere bewoners kunnen dergelijke gedragingen 
eveneens gesignaleerd hebben, wat bevorderend 
kan zijn voor het onderzoek naar de dader.
Vermijd tekenen van afwezigheid. 
Zorg dat uw brievenbus tijdig leeggemaakt 
wordt. Vraag een buur of de conciërge omdat 
voor u te doen.

Geachte bewoner/
bewoonster van 
dit appartements-
gebouw,



Sluit uw garagepoort steeds goed af, 
ook al is de hoofdingang van het garagecom-
plex beveiligd. Let er op dat de garagepoort 
onmiddellijk na het in- of uitrijden sluit, zodat 
inbrekers niet kunnen binnenglippen.

Merk je een onbekende persoon, 
  spreek hem dan aan. 
Iemand met slechte bedoelingen, wordt im-
mers niet graag herkend en zal de garagebox 
dan snel verlaten.

Maak melding van verdachte personen 
en gedragingen aan de politie. 
Andere bewoners kunnen dergelijke gedragin-
gen eveneens gesignaleerd hebben, wat be-
vorderend kan zijn voor het onderzoek naar de 
dader.

Het is de bedoeling dat de hoofdingang en-
kel toegang biedt tot gewenste bezoekers, 
maar vaak is deze niet op slot. 
Door onachtzaamheid geraakt degene die aan-
belt toch binnen via de deurtelefoon of de parlo-
foon, zonder zich bekend te maken.

Wat kan u ondernemen?
Maak gebruik van de parlofoon om de bezoeker 
binnen te laten nadat u hem of haar heeft kun-
nen identificeren. Inbrekers gebruiken vaak het 
smoesje: “ik ben uw bovenbuur en ben mijn sleu-
tel vergeten…”

Zeg aan je bezoeker geen onbekende per-
sonen mee binnen te laten.
Open enkel uw appartementsdeur voor uw be-
zoeker. Merk en registreer waardevolle zaken. 
Neem foto’s van unieke voorwerpen zoals juwe-
len, kunstwerken,... en voeg deze toe aan uw in-
ventaris.

Wanneer u de deur enkel dicht trekt, zit 
deze niet voldoende in het slot. 
Sluit telkens de deur met de sleutel bij het verla-
ten van de woning.

Sluit tevens uw ramen steeds af. 
Ook wanneer u slechts even weg bent en zeker 
wanneer uw woning op het gelijkvloers of op 
de eerste verdieping ligt.

Ramen en deuren die aan de brandlad-
der gelegen zijn, moeten steeds goed af-
gesloten worden.


