Anti-inbraaktips voor auto's

























Sluit altijd uw auto af. Dus sluit alle deuren af, inclusief de kofferbak. Dit moet u ook
doen als u maar kort weg bent;
Parkeer uw auto niet in een eenzaam of uitgestorven gebied waar onvoldoende of
geen sociale controle is. Parkeer uw auto op een plek met veel licht, waar veel
mensen komen. Daar houden dieven niet van;
Laat nooit kostbare spullen in de auto onbeheerd achter. Laptops, mobiele telefoons,
Ipads en andere kostbare apparatuur zijn zeer geliefd bij de autokraker. Een
autokraker gaat op zoek naar navigatiesystemen, mp3- en dvd-spelers. Ook Digitale
camera’s en dure zonnebrillen worden uit de auto gestolen. Elke aanwijzing voor het
in de auto hebben van deze spullen (zuignappen en houders bijvoorbeeld) is al een
signaal voor dieven om in te breken. Blijven deze spullen zichtbaar of deels zichtbaar
achter, dan is het risico op een auto-inbraak zeer groot;
Inbrekers zijn in staat om binnen een paar seconden uw auto open te breken en met
uw laptop vandoor te gaan. Laat uw laptop nooit achter, ook al moet u een
"minuutje" weg;
Wie een nieuwe dure auto heeft met categorie 2,3,4 of 5 beveiliging SCM/TNO (voor
modellen als Mercedes, Volkswagen en BMW) moet er voor zorgen dat eventuele
sleutels (en reservesleutels) niet onbeheerd in de woning achterblijven. Autodieven
staan erom bekend dat zij eerst inbreken in uw woning op zoek naar de sleutels van
uw dure wagen. Er bestaan speciale sleutelkluisjes die het mogelijk maken om uw
sleutels veilig op te bergen. Bij de bouwmarkt is Master Lock verkrijgbaar (kleine
muurkluis met code slot) waarin sleutels kunnen worden opgeborgen;
Laat nooit uw "frontje" van uw radio/cd-speler in de auto achter. Autokrakers weten
dat, en gaan er naar op zoek. Vaak wordt dan als eerste onder de stoel van de
bijrijder gekeken of in het handschoenenkastje;
Laat nooit uw autosleutels achter in de auto. Dit betekent dus, dat het even snel
verlaten en weer terugkeren met een draaiende motor, vragen om problemen is.
Verwijder daarom altijd de autosleutels uit de auto, ook als u maar even kort weg
moet;
Alarmeer bij diefstal van uw auto direct de politie. Hoe langer het duurt voordat zij
dit weten, hoe moeilijker wordt het om uw auto terug te vinden. Waarschuw uw
verzekeringsmaatschappij;
Laat zien dat u niets waardevols verbergt. Zet het dashboardkastje open. Zo kunnen
dieven zien dat er niets te stelen is. Laat ook geen andere spullen zichtbaar in de auto
achter, zoals een boodschappentas of kleding;
Laat u toch apparaten in de auto liggen? Doe dan de Bluetooth-functie uit! Anders
weten dieven meteen dat er apparaten in uw auto liggen. Ze kunnen de Bluetoothsignalen namelijk buiten uw auto opmerken;
Let op uw autosleutels. Laat ze niet in uw jas zitten als u die ophangt. Laat ze niet in
de kleedkamer als u gaat sporten;
Alarmeer ook de Stichting VbV (vermiste auto's) www.stichtingvbv.nl;
Laat nooit uw autopapieren (kentekenbewijs) of verzekeringsbewijs in uw auto
achter. Wordt de auto gestolen met de papieren erin, dan is het vrij eenvoudig om de
auto in het helingcircuit te laten verdwijnen en dus door te verkopen;
Sluit een goede verzekering af;






Autoalarm en een SCM-startonderbreker is een redelijk goede beveiliging voor uw
auto;
Tegenwoordig bestaan ook mechanische beveiligingen tegen diefstal. Er wordt dan
een slot(stang) aangebracht tussen versnellingspook en handrem, of tussen stuur en
pedaal. Zie daarvoor uw plaatselijke autoshop. Schaf alleen de nieuwste mechanische
beveiligingen aan die volledig van metaal zijn gemaakt (niet van kunststof). Een
compartimenterende beveiliging van uw auto verkrijgt u, indien er sprake is van een
combinatie van beveiligingen (SCM-startonderbreker, Autoalarm, en Auto Locksysteem). Hierdoor wordt het extra lastig om de auto te stelen;
Doe het stuurslot op uw stuur.

