
Een nieuwe 
woning? Inbraken?

Denk eraan 
om deze te 
beveiligen 
tegen 
inbrekers

1dagniet.be

Tips

Inbraken?

Je verhuist?
Je bouwt?
Je renoveert?

Dan is dit het moment bij uitstek 
om te denken aan de veiligheid 
van jouw woning.
Praat er ook over met je architect! Hij kan je helpen met het opstellen van een 
beschrijving die rekening houdt met bepaalde inbraakwerende materialen (deuren, 
raamwerk, enz.).

Breng hem ook op de hoogte van je wens om een diefstalpreventieadviseur onder de 
arm te nemen.

Doe beroep op een diefstalpreventieadviseur.
De diefstalpreventieadviseur helpt je jouw woning te beveiligen. Het gaat om een 
politieman of gemeenteambtenaar die specifiek is opgeleid voor diefstalpreventie.

Waarom een beroep doen op een diefstalpreventieadviseur? 
• Het is gratis
• Hij geeft advies op maat
• Hij geeft neutraal en objectief advies
• Zijn aanbevelingen zijn niet verplicht
• Hij kan advies geven op basis van de plannen en bestekken van jouw architect
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• Maak een afspraak met uw lokale diefstalpreventieadviseur:  
www.diefstalpreventieadviseur.be

• Wens je meer informatie over de beveiliging van je woning:    
www.1dagniet.be



In België worden maar liefst 8 inbraken per 
uur geregistreerd! Ontdek wat je moet doen 
om je woning te beveiligen en geen slachtoffer 
te worden.

  1    Neem goede gewoonten aan

Deze maatregelen zijn eenvoudig, efficiënt, gemakkelijk toe te passen en kosten 
bijna niets!

• Doe altijd ramen en deuren op slot, ook als je maar voor even afwezig bent.
• Plaats aantrekkelijke voorwerpen zoals gsm, laptop, GPS, televisie, hifi-keten, 

enz. uit het zicht van voorbijgangers.
• Geef altijd de indruk dat er iemand aanwezig is: werk met tijdschakelaars voor de 

verlichting, laat bij afwezigheid je brievenbus leegmaken en vraag aan je buren 
om de rolluiken op en af te laten. Vermeld vooral niet op jouw blog of sociaal 
netwerk dat je op reis bent.

• Berg materiaal dat de inbreker van pas zou kunnen komen op, zoals een ladder, 
tuingereedschap, enz.

  2    Installeer mechanische beveiligingsmaatregelen

Het beveiligingsmateriaal zal jouw deuren en ramen versterken tegen inbraken.

• Voorzie de buitendeuren van een meerpuntssluiting met minstens drie sluitpunten.
• Cilinders die meer dan 2 mm uitsteken, vormen een potentieel inbraakrisico. Zorg 

daarom voor een stevige cilinderbescherming (langschild of rozet).
• Kies voor een veiligheidscilinder met veiligheidskaart.
• Heb je geen veiligheidsslot? Plaats dan een opbouwslot.
• Kies voor gelaagd glas. Dat is moeilijk in te slaan en vormt voor de inbreker een 

extra hindernis.
• Let erop dat het raamkader stevig verankerd zit in het metselwerk.
• Ga voor vergrendelbare raamkrukken.
• Zorg voor buitenverlichting die aanspringt wanneer iemand je woning nadert.

 3  Elektronische beveiliging 
        als aanvulling op de vorige maatregelen 

Elektronische systemen kunnen een inbraak in je woning niet voorkomen! Zij detecteren 
wel de aanwezigheid van inbrekers die minder tijd zullen hebben om waardevolle 
voorwerpen te zoeken.

Als je een alarm laat installeren, houd dan goed rekening met de volgende elementen:

• Als je niet bent aangesloten op een alarmcentrale, moet je je systeem aanmelden 
op www.police-on-web.be .

• Een jaarlijks onderhoud en een jaarlijkse validatie van de conactgegevens is 
wettelijk verplicht.

• Zet het alarm aan telkens je je woning verlaat (zelfs al is het maar voor even).

De diefstalpreventieadviseur 
helpt je bij het beveiligen 
van je woning.

Tips


