Preventietips
Inbraak
Wees inbrekers een stap voor
Inbraak in je woning: je moet er niet aan denken. Vooral in de wintermaanden
slaan inbrekers toe. Daarom helpen we je graag dit te voorkomen met preventietips.
Je snapt natuurlijk al dat je je deuren en je ramen dicht en op slot moet houden: wij
geven je tips waar je echt iets aan hebt.

1.
Beveilig ramen en
deuren extra

Door gebruik te maken van cilindersloten met kerntrekbeveiliging en veiligheidsschild maak je het inbrekers moeilijker om je huis in te komen. Deze sloten maken
de zogenaamde trekmethode, waarbij de inbreker een schroef in je cilinder draait en
daarna de cilinder uit het slot trekt, onmogelijk. Ook de Bulgaarse methode, waarbij
de cilinder wordt afgebroken om vervolgens met een tang eenvoudig de deur te
openen, is niet mogelijk met deze sloten.
Breng daarnaast secustrips aan op buitendeuren, om te voorkomen dat er een
breekijzer tussen het kozijn en de deur kan worden gezet. Vergeet ook niet om
openslaande ramen te beveiligen met een bijzetslot.

2.
Zorg voor automatische verlichting
binnen en buiten

Inbrekers staan niet graag in de schijnwerpers. Zorg ervoor dat ze goed zichtbaar zijn
als ze je huis benaderen door bewegingssensors te gebruiken, zodat je buitenlamp
aan gaat als er iemand loopt. Binnen kun je ook zorgen voor verlichting met tijdklok.
Hiermee stel je zelf in hoe laat de lampen aan en uit gaan.
Bonustip: gebruik er één op elke verdieping, zodat je huis bewoond oogt. Ook dat
schrikt inbrekers af.

Hang je sleutels niet vlakbij een deur of raam. Met een beetje pech ziet een
inbreker dat en komt deze eenvoudig binnen door een raampje in te tikken en
je sleutels te pakken. En als je autosleutels er ook hangen, ben je die ook kwijt.

3.
Houd je spullen uit
het zicht

Nodig inbrekers daarnaast ook niet uit door waardevolle spullen in het zicht te
leggen. Berg je tablet, telefoon of laptop even op als je vertrekt.

Gebruik een
alarminstallatie
(met camera’s)

Een alarmsysteem schrikt inbrekers af, zeker als er ook nog camera’s geïnstalleerd
zijn. Let er wel op dat je een kwaliteitssysteem gebruikt. Bij voorkeur niet een
alarmsysteem van de bouwmarkt, deze zijn namelijk eenvoudig te ontmantelen.
Wat je ook kunt overwegen, als je er de tijd en de ruimte voor hebt, is het nemen van
een waakhond of ganzen. Dat klinkt gek, maar ganzen zijn heel waaks en maken veel
geluid als iemand je erf op komt.

4.

Heb je goed contact met je buren, of misschien zelfs met je hele straat? Zet dan een
buurtpreventie-app op. Dat kan bijvoorbeeld via Whatsapp. Zo kun je delen wanneer
je op vakantie bent en vragen of mensen uit de buurt een beetje willen opletten.

Blijf (samen) alert

Heb je sieraden of andere kostbaarheden in huis? Uit onze gegevens blijkt dat
mensen vaak meer kostbaarheden in huis hebben dan ze zelf denken. Vraag je
adviseur of je verzekeringen nog aansluiten bij je situatie.
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