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Woninginbraakpreventie

Een veilig huis in
een veilige wijk, een
veilig gevoel. Het
zou vanzelfsprekend
moeten zijn, maar
dat is het helaas
niet. Woninginbraak
komt nog steeds veel
voor. In veel gevallen is een inbraak
te voorkomen met
de juiste maatregelen. Dit noemen we
preventie. U kunt zelf
maatregelen nemen
om uw woning en
wijk veiliger te maken. Veilig wonen is
vooral een kwestie
van bewust wonen.

Algemene tips
• Zorg voor goed hang- en sluitwerk op ramen, (garage)deuren en
eventuele lichtkoepels. Een slot dat voldoet aan de eisen van het
Politiekeurmerk Veilig Wonen herkent u aan het SKG-logo. Goede
sloten, mits volgens de regels gemonteerd, verkleinen de kans op
een inbraak.
• Sluit altijd alle deuren en ramen, vergeet vooral niet het w.c. raampje en ramen en deuren van een garage af te sluiten. Ook al gaat
u maar even naar de buren of boodschappen doen. Een inbraak
duurt immers maar enkele minuten.
• Draai sloten altijd in het nachtslot. Uw deur is met alleen dichttrekken toch makkelijk open te maken door bijvoorbeeld een creditcard
of hard stuk plastic. Pas als u de sleutel omdraait, zit de deur echt
op slot.
• Beveilig ook de bovenverdieping van uw woning. Dit geldt ook voor
balkons.
• Zorg dat opklimmen onmogelijk is; zet ladders en vuilcontainers
weg. Inbrekers proberen vaak via de hoger gelegen verdieping binnen te komen.
• Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten. Een
inbreker kan anders een raam inslaan en zo de deur of het raam
openen, of binnenkomen via de methode van gaatjesboren. Hierbij
boort de inbreker een gat in het kozijn zodat hij bij de sleutel en de
deurklink kan komen aan de andere kant van het kozijn.
• Zorg dat u geen grote hoeveelheden geld in huis hebt.
• Maak foto’s van uw waardevolle eigendommen, dit kan van
belang zijn voor het politieonderzoek.
• Geef de woning een bewoonde
indruk als u er niet bent. Sluit
een paar lampen op een tijdschakelaar aan. Zo wekt u de
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indruk dat er iemand aanwezig is. Een extra tijdschakelaar op de eerste etage versterkt het idee dat er
bewoners aanwezig zijn.
Zorg voor voldoende buitenverlichting. Wilt u graag weten wie er voor de deur staat voor u de deur opent,
zorg dan voor glas in of naast de deur, een videofoon of een eenvoudige deurspion.
Koopt u nieuwe apparatuur, zet de verpakkingsdoos dan niet opvallend bij het oud papier. Daders kunnen
daaraan zien dat er kostbare spullen in huis aanwezig zijn.
Wees voorzichtig met contacten die u legt via internet. U weet immers nog weinig over de persoon waarmee u contact heeft. Spreek bijvoorbeeld eerst een aantal keer buitenshuis af om iemand beter te leren
kennen. Gaat het om de ver- of aankoop via bijvoorbeeld een veilingsite, kies dan voor een neutrale plek
met meerdere mensen voor de overdracht van de goederen.

Veilig op vakantie
De vakantietijd is een toptijd voor inbrekers. Het is vaak eenvoudig
de woningen eruit te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg
zijn: uitpuilende brievenbussen, nooit een lampje aan. Het huis een
bewoonde indruk geven is dus het advies.
Vergeet niet dat ook inbrekers met hun tijd meegaan. Ze zijn ook te
vinden op het internet. Maak dus geen melding op Twitter, Hyves etc.
dat u op vakantie gaat en hoe lang u wegblijft.
Tips
• Vraag uw buren om uw woning in de gaten te houden.
• Gebruik een tijdschakelaar
voor uw verlichting.
• Laat uw post ophalen en uit
het zicht leggen.
• Zet uw fiets/brommer op slot,
ook als deze binnen staat.

Voorkom een woningoverval
Niet alleen winkels worden overvallen, ook woningovervallen komen
voor. De kans dat u in uw woning wordt overvallen is klein, maar behoort
wel tot de realiteit.
Staat er iemand aan de deur? Let dan op! De tactieken van overvallers
om binnen te komen, variëren van zielige verhalen tot grof geweld.
Tips
• Doe nooit zomaar open. Kijk eerst door het raam of deurspion om te
weten wie er voor de deur staat.
• Vraag wie de persoon is en wat hij/zij komt doen. Als iemand zegt
dat hij/zij namens de gemeente, een bedrijf of een instelling komt,
vraag dan om een legitimatiebewijs.
• Wees bedacht op zielige praatjes of smoezen die oplichters gebruiken om binnen te komen.
• Vertrouwt u het niet, bel dan meteen de politie via 112.
• Maak bij woongebouwen met een centrale toegang alleen open voor
uw eigen bezoek.
• Geef nooit uw pinpas/pincode af!
• Blokkeer direct uw pinpas wanneer u bent bestolen of opgelicht.
• Heeft u een afspraak met een bedrijf aan huis en voelt u zich hier
niet veilig bij? Zorg dan dat er een bekende bij aanwezig is.

Vanzelfsprekend .............
Onderstaande tips spreken
eigenlijk voor zich. Voor de volledigheid geven we ze u toch:
• Sleutels buiten verstoppen
is niet handig. Deurmat en
bloempot zijn geen geheime
plaatsen.
• Hang geen adreslabel aan
uw sleutel(bos). Wanneer u
de sleutelbos verliest of als
deze gestolen wordt, maakt u
het iemand wel heel makkelijk om ongewenst op bezoek
te komen.
• Wees niet loslippig over
waardevolle spullen of geld
dat u in huis heeft.
• Plaats waardevolle spullen uit
het zicht van voorbijgangers.

