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Betreffende : Inbrekers nemen geen kerstvakantie !!! 
 

  

Feit  + beschrijving : 

 
De kerst- en eindejaarsperiode zijn drukke periodes 
voor iedereen: ook voor dieven. Terwijl er gemiddeld 
144 gezinnen per dag ongewenst bezoek krijgen, is dat 
op kerstavond ongeveer het dubbele… 
Inbrekers weten dat de kans groot is om lege huizen 
aan te treffen voor én tijdens de kerstdagen. Dan 
kunnen ze ongestoord te werk gaan terwijl iedereen 
een uitgebreide diner naar binnen werkt.  
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Dieven zoeken voornamelijk geld, juwelen en multimedia om te stelen. 
En zo kunnen enkele ingepakte cadeaus onder de kerstboom zomaar 
verdwenen zijn wanneer je terug thuiskomt.  

 

 

Neem zelf de nodige beveiligingsmaatregelen : 

 
Lok het niet uit 
Laat in de eerste plaats geen kostbare voorwerpen in het zicht 
rondslingeren. Dat geldt ook voor je cadeaus, leg die niet voor het raam 
en ook niet vlak naast een deur. Verder laat je dure cadeaus zoals 
elektronica maar beter niet inpakken met het inpakpapier van de winkel. 
Dat herkennen dieven makkelijker waardoor ze al snel weten welke 
cadeaus het meeste waarde hebben. 
 
Ramen en deuren sluiten 
Zelfs als je maar vijf minuutjes weg bent, sluit je beter de deuren en doe 
je de ramen dicht. Dieven hebben slechts enkele minuten nodig om 
binnen en opnieuw buiten (met buit) te geraken. Zelfs het daglicht houdt 
hen niet tegen. Maak het hen dus niet makkelijker. 
Wist je trouwens dat quasi 90 procent van de woninginbraken overdag 
plaatsvinden ? 
 
Bewoonde indruk 
Een vanzelfsprekende en makkelijke tip is om het huis een bewoonde 
indruk te geven. Laat bijvoorbeeld enkele lampjes branden, installeer 
verlichting met een timer of bewegingsdetectie. En als je enige tijd van 
huis bent, kan je de brievenbus laten leegmaken door buren. 
 
Mechanisch, elektronisch beveiligingsmateriaal en honden 
Bovenstaande tips zijn eigenlijk slechts goede gewoontes, je kan ook 
een stapje verder gaan. Zo kan je jouw huis beveiligen met mechanisch 
en/of elektronisch beveiligingsmateriaal. Denk daarbij aan rolluiken, 
gelaagd glas, extra sloten of veiligheidscilinders en alarmsystemen. 
Wist je trouwens dat een hond het beste alarmsysteem op de markt is? 
Die zijn immers onvoorspelbaar en daar houden dieven niet van. Maak 
dus zeker duidelijk dat een hond deel uitmaakt van jouw gezin. Dat kan 
bv door het bekende “Pas op, waakhond!”-bordje op te hangen. 
 



 

Info en tips : 

 
Op reis in de kerstvakantie ?   Weet dat u 
gratis vakantietoezicht kunt aanvragen bij de 
politie. 
Vul het formulier in en bezorg het op het 
politiecommissariaat.   
Uw woning wordt dan extra in de gaten 
gehouden tijdens uw afwezigheid. 

 
 
https://www.politie.be/5458/vragen/preventie/hoe-vakantietoezicht-aanvragen 

 

 

Opmerking voor niet-leden BIN : 
 
Bin-berichten zijn 8 dagen na verspreiding  te raadplegen op PZ GAVERS - BIN BERICHTEN 

 
Inwoner van Deerlijk of een handelszaak/bedrijf in onze gemeente ? 
Toevallig als niet-lid een BIN-bericht ontvangen ?   
 
Wenst u ook gratis als eerste  deze berichten in uw mailbox ?   
Download het toetredingsdocument hier en bezorg het bij de 
politie/gemeentebestuur/hoofdcoördinator. 

 

 Toetredingsdocument 
 

Wenst u toe te treden tot onze Facebook-pagina ?   

 

  BIN-Deerlijk facebook-pagina 
 

 

 

https://www.politie.be/5458/vragen/preventie/hoe-vakantietoezicht-aanvragen
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