Ramen & deuren dicht,
oren en ogen open!
Voor de meest recente preventietips surf naar
www.politiedeinzezultelievegem.be

Deinze-Zulte-Lievegem

Diefstalpreventieadvies op maat!
Elke inwoner van onze politiezone kan een beroep doen op gratis en vrijblijvend diefstalpreventieadvies. Onze diefstalpreventieadviseur komt langs en maakt een lijst op met
acties om uw woning beter te beveiligen.

Voor wie?
yy Slachtoffers van inbraak.
yy Bouwers of verbouwers: sommige maatregelen zijn heel eenvoudig en veelal zonder
meerkost te voorzien op het moment dat u (ver)bouwt. Dit bespaart u achteraf tijd,
geld en moeite.
yy Iedereen: particulieren, scholen, bedrijven, horeca-zaken, jeugdhuizen, ...

Wat kan u verwachten?
yy Tips voor een betere beveiliging: het is een misvatting dat inbraakbeveiliging veel geld
kost. Met eenvoudige ingrepen kan u al een heel verschil maken. Voor de meer prijzige
maatregelen zijn er vaak overheidspremies te verkrijgen.
yy Controle van het bestaande hang- en sluitwerk op ramen, deuren, poorten, daken,
keldergaten, ventilatieroosters, …
yy Objectieve en onafhankelijke beoordeling: het staat u achteraf volledig vrij in welke
mate u uw woning beveiligt tegen inbraken.

Hoe uw woning extra beveiligen?
Met de eenvoudige preventietips op de volgende pagina kan je al veel onheil voorkomen.
Je kan daarnaast ook een afspraak maken met onze diefstalpreventieadviseurs. Zij komen
graag bij je langs! Neem via onderstaande mogelijkheden contact met hen op:
yy Bel naar 09 244 25 10.
yy Stuur een e-mail naar PZ.DeinzeZulteLievegem@police.belgium.eu.
yy Laat je gegevens achter in één van onze commissariaten.
Onze diefstalpreventieadviseurs nemen graag contact met je op!

Denk als een inbreker!
Zichtbaar
Maak je huis goed
zichtbaar (verlichting, laag
gesnoeide voortuin). Laat
lampen branden met een
tijdschakelaar.

Ramen en deuren
Sluit altijd alle ramen en
deuren ook al ben je maar
enkele minuten weg. Denk
ook aan garage of tuinhuis.

Rondom
beveiligd
Vergeet de zij- en
achterkant niet
want daar slaan
ongewenste
gasten het liefst
toe!

Alarm
Plaats eventueel een
alarm als aanvulling
op goede sloten en
gewoontes.

Afwezig
Vermijd een volle brievenbus,
vraag iemand om de rolluiken
op en neer te laten, laat je
gras maaien, ...

Sloten
Investeer in
goede sloten
want daarmee
verminder je de
kans op inbraak
het sterkst.

Help inbrekers
niet
Laat geen
ladder of tuingereedschap
rondslingeren.
Berg ze slotvast
op.

Zie je iets verdacht? Bel 101!
Voel je aan dat er iets niet klopt? Zie je een auto die niet in jouw straat hoort te zijn? Aarzel
nooit en bel het noodnummer 101. Snel en zonder twijfel! Met onderstaande info help je
ons alvast een heel eind op weg!
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