Inbraakpreventie terwijl je op vakantie bent
Hou zo weinig mogelijk waardevolle objecten in huis
Zeker bij afwezigheid moet dit een normale voorzorgsmaatregel zijn: wat je niet in huis hebt, kan niet
worden gestolen.
Bewaar juwelen, geld, ... op een veilige plaats (bijvoorbeeld bankkluis).
Geef je woning geen onbewoonde indruk
Maak afspraken met iemand om regelmatig de rolluiken omhoog te trekken en neer te laten ‘s avonds.
Niets geeft een meer verlaten indruk dan een woning met neergelaten rolluiken overdag.
Maak afspraken omtrent het leegmaken van de brievenbus. Vermijd briefjes op de deur en
afwezigheidmeldingen op het antwoordapparaat.
Een erg probaat middel om je woning een bewoonde indruk te geven, is een lamp met tijdschakelaar,
die ‘s avonds gedurende enkele uren blijft branden. Zet dit lichtpunt bij voorkeur in de woonkamer:
daar ben je ook als je thuis bent.
Let op met sociale netwerksites
Facebook en aanverwante diensten zijn verleidelijk maar gevaarlijk. Besef dat meer volk dan je lief is,
meeleest dat jij ‘Joepie, een hele dag naar zee!’ bent. Als je dat toch wil delen, tik dan ’s avonds
‘Genoten van een heerlijk dagje aan zee.’
Sleutelbeheer
Hang geen labels met je adres aan je huissleutels.
Indien je huissleutels gestolen worden samen met je adres (bijvoorbeeld in een handtas, samen met
je identiteitskaart), aarzel niet en verwittig de Lokale Politie.
Achterlaten van materiaal
Laat geen tuingerief, ladders, ... achter in de tuin van je woning. Dit zijn nuttige instrumenten om je
woning binnen te dringen.
Sloten, grendels
Gebruik uiteraard de bestaande sloten van je woning zoveel mogelijk. Laat geen enkel raam open
staan.
Besteed extra aandacht aan de achterkant van je woning als je bijkomende grendels of ander
sluitwerk plaatst. 70% van de inbraken in woningen gebeurt namelijk via de achterzijde.
Een tip: een houten lat achter het vaste deel van een schuifraam blokkeert op een zeer efficiënte
manier het schuivend gedeelte. Men is dan verplicht een raam uit te slaan en dit doet men niet zo
snel gezien het lawaai dat dan wordt veroorzaakt.
Afspraken met de buren
Verwittig je naaste buren dat je niet thuis bent en vraag hen je woning gade te slaan. Wees uiteraard
ook bereid tot een wederdienst.
* * *

