Tips voor als u op vakantie gaat/bent























Vertel uw buren wanneer u weggaat en terugkomt, zodat zij een oogje in het zeil
kunnen houden en voor de post en planten kunnen zorgen. Vraag hen ook om 's
avonds de gordijnen dicht te doen en 's ochtends weer te openen. Laat bij hen een
nummer achter waar u te bereiken bent;
Zorg ervoor dat uw brievenbus regelmatig wordt geleegd (door een vertrouwde
buur) of laat uw post door PostNL bewaren als u op vakantie bent. Een volle
brievenbus is een signaal dat het huis niet bewoond wordt. Laat de post neerleggen
op een plaats die van buitenaf via het raam of brievenbus niet zichtbaar is;
Laat geen huisvuil(zakken) of kliko’s voor lange tijd onbeheerd in de omgeving van
uw woning staan;
Laat de tuin niet onverzorgd achter. Laat het gras maaien (door de buren).
Onverzorgde tuinen zijn een signaal voor inbrekers dat het huis niet bewoond wordt;
Sneeuw, meerdere dagen zonder (voet)sporen, wijst op een onbewoond huis;
Laat uw voicemail of telefoonbeantwoorder niet te lang aan staan. Wie regelmatig
belt en steeds deze functies steeds hoort afspelen (zoals bij vakantie) krijgt het
signaal dat het huis tijdelijk niet bewoond wordt;
Schakel uw telefoon door (*21*nr#) zodat het lijkt of er gewoon iemand thuis is.
Laat uw (tweede) auto of die van uw buren op uw oprit;
Laat wat speelgoed rondslingeren op de grond, zet wat koffiekopjes op tafel en laat
er een krant liggen zodat het huis een bewoonde indruk maakt;
Sluit tijdens de vakantieperiode ook de schuttingdeur af;
Maak uw huis niet ‘vakantieklaar’: planten uit de vensterbank, alle gordijnen dicht,
ijskastdeur open, dit is een directe uitnodiging voor inbraak. Laat de overgordijnen
open en haal geen planten voor de ramen weg. Zorg dat uw planten tijdens uw
vakantieperiode voldoende water krijgen. Verdorde planten wijzen immers op een
tijdelijk niet bewoonde woning;
Hang geen jassen (met portefeuille/beurs/autopapieren/sleutels) vlak bij een
buitendeur waar een brievenbus in zit. Inbrekers hengelen ook via de brievenbus
naar kostbare zaken die in jassen zitten en die vlak bij de deur zijn opgehangen op
een kapstok;
Verberg geen kostbaarheden in lades of boekenkasten. Verberg zeker geen
kostbaarheden onder het matras of kussen. Inbrekers gaan standaard op zoek naar
kostbaarheden en onderzoeken altijd de bovengenoemde meubelstukken;
Laat waardepapieren (diploma's en belangrijke documenten, paspoorten, rijbewijzen,
bankpasjes, creditcards, autosleutels en autoverzekering met kentekenbewijzen)
nooit onbeheerd in huis bij vakantie. Het komt geregeld voor dat inbrekers op zoek
zijn naar dit soort zaken. Berg deze papieren op in een kluis van een bank
(bankkluisjes zijn te huur);
Fietsen en bromfietsen in de stalling zelf ook op slot doen (liefst met een zware
ketting aan de muur én aan elkaar. De ketting en het slot moeten van gehard staal
zijn in combinatie met een goed recent ART(beugel)slot). Het stelen van een fiets of
bromfiets wordt daardoor extra bemoeilijkt;








Doe (voordat u vertrekt naar uw vakantieadres) alle deuren binnenin het huis ook op
slot (inbraakcompartimentering), vooral de deur die via de garage toegang geeft tot
de woning. Deze weg wordt vaak door inbrekers benut om een woning binnen te
komen. Sluit daarom ook uw garagedeur goed af. Inbraakcompartimentering is voor
menige inbreker de reden geweest om van de inbraak verder af te zien. Anderzijds
leidt het sluiten van binnendeuren en kasten wel tot extra schade als de inbreker
doorzet;
Als buurtbewoners kunt u voor elkaar een oogje in het zeil houden bij afwezigheid.
Ziet u iets verdachts, bel de politie via 112!;
Wees voorzichtig met social media: inbrekers kijken niet alleen door het raam of
bewoners thuis zijn. Nieuwe media zijn een belangrijke inspiratiebron om te checken
wie er met vakantie is. Ook inbrekers zijn actief op internet. Let op dat u niet
vermeldt dat u met vakantie gaat op netwerken als Twitter en Facebook. Daarnaast
raden wij een melding op uw blog of in uw elektronische handtekening af;
Tevens willen wij u nog wel meegeven dat inbrekers ook hun slag kunnen slaan op
uw vakantieadres. Dus wees altijd alert en tref ook de nodige voorzorgmaatregelen
op uw vakantieadres.

