Tips voor elke dag ter voorkoming van een woninginbraak

























De top-inbraakdagen in Nederland vallen op dinsdag en vrijdag tussen 06:00 uur en
18:00 uur. Ook wordt er in de vakantie en winterperiode vaker ingebroken;
Zorg samen met uw buurt voor sociale controle, dat schrikt inbrekers af. Sluit u aan
bij een buurt preventie vereniging (BPV);
Zorg ervoor dat uw woning een bewoonde indruk maakt en meld vakantie aan uw
buren;
Zet waardevolle spullen niet in het zicht;
Laat op verschillende plekken in huis (ook boven) op verschillende tijden het licht
branden als het donker is. Dat kan door gebruik te maken van tijdschakelaars. Zorg er
wel voor dat de verlichting niet uit één klein lampje bestaat, maar sluit gemiddeld
evenveel lampen aan op de tijdklok om zo te voorkomen dat de verlichting tijdens uw
afwezigheid anders uitziet dan normaal;
Controleer geregeld of er geen zogenoemde ‘bargoense tekens’ bij uw voordeur of
huisnummer zijn gekalkt. Dit is voorbereidingswerk van inbrekers. Verwijder deze
tekens en licht hierover de politie in;
Altijd alles op slot, als u weggaat, ook boven. Vergeet vooral niet wc-raampjes of
ramen en deuren van een garage;
Als u een schuifpui heeft: plaats een balkje aan de binnenkant op de rails tussen de
deurpost en de schuifpui, dan kan de schuifpui niet worden geopend;
Doe altijd alles op slot, als u weggaat, ook boven. Vergeet vooral niet wc-raampjes of
ramen en deuren van een garage;
Doe de voordeur altijd op het nachtslot;
Plak geen briefjes aan de deur dat u weg bent. Laat geen touwtjes of trekkoorden uit
uw brievenbus hangen. Wel leuk voor uw kinderen om via de buitenkant de deur
open te doen (je hebt immers geen sleutel nodig), maar dit touwtje werkt ook goed
voor inbrekers;
Voorkom insluiping door delen van het huis waar u niet bent af te sluiten voor
toegang van buiten. Inbrekers kunnen binnenkomen via een openstaand raam of een
deur die niet op slot was. Om dit bij uw woning te voorkomen, kunt u het beste
ramen en deuren altijd dicht en op slot doen. Ook als u maar even weg bent of
bijvoorbeeld even naar boven gaat. Laat de sleutels niet in de sloten zitten;
Laat waardevolle spullen niet in het zicht of op een voorspelbare plek liggen;
Er wordt bij voorkeur ingebroken als u niet thuis bent, wees dus ook oplettend bij
korte afwezigheid, zoals een winkelbezoek, een feest of een begrafenis;
Meestal komt een inbreker via de achterzijde binnen, let daar dus extra op;
Licht, lawaai en lang werken zijn de zaken waar inbrekers een hekel aan hebben,
zoals grind, alarm, blaffende hond of door zelf herrie te maken;
Verstop geen sleutels buiten de deur. 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 een inbreker wel erg makkelijk;
Zorg dat u geen grote hoeveelheden geld in huis heeft;
Als u een dief betrapt in huis, ga er dan niet voor staan. U bent letterlijk een obstakel
op de weg naar buiten. Schrijf liever een kenteken op en onthoudt een goed
signalement;




























Ziet u overdag verdachte personen in uw woonomgeving, stap er dan op af. ‘Een
crimineel wordt maar één keer betrapt’. Bel in zo’n geval met 112 ook de politie;
Kijk uit voor telefonische enquêtes. Die kunnen door slimme vragen te stellen
achterhalen wanneer u op vakantie bent. Ook zogenaamde ‘meteropnemers’ of
mensen die heel graag uw toilet willen gebruiken moet u goed in de gaten houden;
Hang uw sleutels niet aan zo’n gezellig rekje bij de voordeur. Een inbreker kan op die
manier ook meteen uw auto meenemen en een set sleutels om nog een keer mee op
bezoek te komen;
Neem portemonnee, huis- en autosleutels ’s nachts mee naar de slaapkamer;
Houd uw sleutels en papieren met uw adresgegevens gescheiden;
Verstop geen geld onder het matras of in de linnenkast;
Sommige inbrekers bekijken rouwadvertenties om zo op slinkse wijze te achterhalen
of bewoners afwezig zijn. Zorg dat een vertrouwd iemand op uw woning past op het
moment van de afscheidsdienst. Geef nooit in een rouwadvertentie datum, tijd (en
uw woonadres) tijdens de uitvaart weg. Inbrekers lezen ook de krant en als men van
een rouwplechtigheid terugkomt kan het gebeuren dat inbrekers van uw afwezigheid
gebruik hebben gemaakt;
Vermijd de automatische e-mailbeantwoording, waarin u meldt dat u met vakantie
bent. Laat uw e-mail gewoon bezorgen bij de mailserver van uw Internet Service
Provider. Via internet kunt u de mail op uw vakantieadres gewoon bekijken;
Spreek nooit in op het antwoordapparaat dat u weg bent;
Vermeld uw afwezigheid niet op sociale media;
Als u waardevolle spullen uit het zicht opbergt, zal een inbreker minder snel geneigd
zijn uw woning uit te kiezen;
Om te voorkomen dat inbrekers het deurslot opentrekken via de brievenbus kunt u
het beste altijd de deur op slot draaien en de sleutel eruit halen;
Om te voorkomen dat Inbrekers een gaatje boren onder het slot van een deur of
raam en zo met een ijzerdraad de sleutel omdraaien en/of de raamsluiting openen
kunt u het beste, nadat u deuren en ramen op slot heeft gedaan, de sleutel uit het
slot halen en opbergen;
Inbrekers kunnen met een (bank)pasje tussen de deur en het kozijn het slot - de
'dagschoot' – indrukken en openen. Deze manier van inbreken wordt flipperen
genoemd. Om dit bij uw woning te voorkomen kunt u het beste de deur op slot
draaien en de sleutel eruit halen;
Berg sleutels van raam- en deursloten goed op;
Berg ladder, tuinmeubilair en kliko’s altijd op en laat geen (tuin) gereedschap rondom
uw woning liggen;
Indien niet op te bergen zet dan ladders, trapjes en kliko’s uit het zicht of aan elkaar
vastgemaakt zodat ze niet als trapje gebruikt kunnen worden;
Spreek elkaar aan op veilig gedrag: buurman, u heeft uw schuurtje altijd open (met
gereedschap);
Sluit uw berging, garage e.d. altijd af;
De verpakking van (dure) elektronica (bv Tv’s) altijd uit elkaar halen en in de
papierbak;







Zorg dat het groen rond uw huis laag is, want goed zicht op ramen en deuren werkt
preventief. Als er veel groen is kan niemand een inbreker goed zien En dan kan hij
rustig te werk gaan. Door een heg is de inbreker zo in de achtertuin en is uw tuindeur
die zorgvuldig op slot zit zinloos geworden. Doodleuk gebruikt hij daarna uw
buitenstopcontact. Handig voor een inbreker om zijn accuboorschroevendraaier op
te laden. Daarmee opent hij lastige sloten;
Houdt er rekening mee, dat inbraakpreventie vaak op gespannen voet staat met
brandpreventie. Sluit u zelf dan ook nooit zó op in uw huis, dat u tijdens een brand
niet meer uít uw huis kunt komen! Inbraakpreventie doet u vooral wanneer u niet
thuis bent;
En tot slot: inbrekers hebben een hekel aan: schrikverlichting, een woningalarm, een
grote bewakingshond en oplettende buren.

