
GEEF INBREKERS GEEN KANS
Zorg voor een veilige woning!         
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OPLETTENDE 
BEWONERS 
EN BUREN

Zij beperken zijn moge-

lijkheden om ongezien en 

onbestraft te werk te gaan.

LICHT EN LAWAAI

Een inbreker wil het liefst 

niet gezien of gehoord 

worden. Goed geplaatste 

verlichting (al dan niet met 

bewegingsdetector) kan 

dus zeker geen kwaad.

DE INBREKER HEEFT EEN HEKEL AAN 3 DINGEN

TIJDVERLIES

Hoe langer een inbraak 

duurt, hoe hoger de pak-

kans. Na drie minuten zal 

de inbreker zijn poging 

waarschijnlijk staken. 

Maak het hem dus zo 

moeilijk mogelijk door 

altijd alle ramen en deu-

ren goed af te sluiten met 

degelijke sloten. 

Een inbreker komt graag langs wanneer er niemand thuis is. Een inbraak in jouw woning 

is dus mogelijk op elk moment van de dag. De meeste inbraken worden gepleegd bij 

invallende duisternis of tijdens de nacht. De laatste jaren is het aantal inbraken bij klaar-

lichte dag aanzienlijk toegenomen. 

VRAAG GRATIS DIEFSTALPREVENTIEADVIES OP MAAT 

Je wil een veiligheidsscan van je woning? Dat kan! Onze diefstalpreventieadviseurs 

komen gratis en vrijblijvend bij je thuis en geven je tips om je woning beter te beveiligen. 

Maak vandaag nog een afspraak. Bel 03 376 21 00 of mail naar preventie@politiewano.be.



Sluit je woning 

altijd af!

Etaleer je waardevolle goe-

deren niet. Leg je juwelen 

dan ook niet op een voor de 

hand liggende plaats!

Geef je woning een 

bewoonde indruk (licht 

met tijdschakelaar, 

radio ...)!

Gebruik een vaste 

in- en uitgang, 

zodat de andere 

optimaal kunnen 

beveiligd worden!

Help de inbreker niet met jouw 

eigen materiaal (ladder in de 

tuin, gereedschap, ...)! Berg  

alles op in een slotvast tuinhuis 

of in je garage.

Verhoog de zichtbaar-

heid van je woning 

(lage beplanting ...)!

ONTMOEDIG DE INBREKER

Ben je voor een langere periode van huis weg, 

dan kan je bij de politie gratis afwezigheidstoe-

zicht voor jouw woning aanvragen.



Dringende  
politiehulp nodig?  

Bel 101! 

Lokale Politie Waasland-Noord
Beveren - Sint-Gillis-Waas - Stekene

Gravenplein  7 | 9120 Beveren 
Tel. 03 376 21 00
contact@politiewano.be 

Politie Waasland-Noord

@politieWaNo
Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

www.politiewano.be

EEN VERDACHTE SITUATIE IN JOUW WIJK? BEL 101!

Je ziet een verdacht voertuig in jouw straat rijden of je merkt verdachte personen op. 

Aarzel dan niet en bel meteen het noodnummer 101! Omschrijf de situatie en geef een 

zo volledig mogelijke beschrijving van de personen en het voertuig. Een interventieploeg 

komt meteen ter plaatse om de situatie te controleren.  

Man/vrouw

Lengte

HuidskLeur

kLedij  (kLeur, opscHrift, tekening ...)

vLucHtricHting

Buit

BijzonderHeden (BriL, tatoeages ...)

Leeftijd

HaarkLeur

nuMMerpLaat

Land

kLeur

Merk/type


