
Voorkom diefstal

Uit uw woning



Preventietips van de wijkagent

3-05-16

•. Voorkom diefstal uit uw woning
•. Zonder dat het direct geld kost, kunt u 

met eenvoudige maatregelen al veel 
bereiken!



Veilig wonen: goed om te weten

3-05-16

•. 90% van de diefstallen uit woningen wordt gepleegd 
door gelegenheidsinbrekers

•. Gelegenheidsinbrekers maken gebruik van openstaande 
ramen en deuren en/of slecht hang- en sluitwerk

•. Een dief wil maar één ding: snel en ongezien weer weg

 

 

 



Veilig wonen: als u weggaat
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•. Sluit ramen en deuren, doe ze op slot
•. Haal de sleutels uit de sloten
•. Draai de voordeur op het nachtslot
•. Zorg dat een dief niet kan in- of 

opklimmen. Zet ladders, kliko’s en ander 
klimmateriaal in de berging



Veilig wonen: wek de indruk dat er iemand thuis is

3-05-16

Voor kortere of langere tijd weg?
•. Verlicht kamers op wisselende tijden, met tijdschakelaars
•. Laat gordijnen open, tenzij u ze ook dicht doet als u thuis 

bent
•. Laat niet via voicemail of social media weten dat u weg bent
•. Laat regelmatig de post weghalen (uit het zicht wegleggen!)
•. Laat eens een avond een koffiekopje op tafel staan, de krant 

open liggen of de radio / tv aan



Veilig wonen: sociale controle
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Zorg voor sociale controle
•. Plaats (schemergeschakelde) verlichting bij uw 

toegangsdeuren
•. Snoei struiken die het zicht belemmeren, of haal ze 

weg
•. Spreek met buren af om op elkaars woning te letten, 

én de politie te bellen bij verdachte omstandigheden



Enkele tips
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•. Leg uw (auto)sleutels niet voor het grijpen
•. Leg sleutels niet op een ‘geheime’ plek buiten uw huis
•. Hang geen adres aan uw sleutels
•. Overweeg een kluis voor het opbergen van uw sieraden 

en waardevolle spullen
•. Overweeg een alarmsysteem bij een hoge 

inboedelwaarde of afgelegen wonen

 



Smoesjes om binnen te komen of voor oplichting
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•. Doe niet zomaar voor iedereen open
•. Kijk vanuit de gang/hal wie er voor de deur staat. Doorzichtig 

glas in/naast de voordeur of een deurspion in de deur of 
deurstijl helpt

•. Gebruik eventueel een kierstandhouder. U kunt iemand te 
woord staan, maar hoeft de deur niet helemaal open te doen

•. Vertrouwt u het niet? Maak een nieuwe afspraak en zorg dat 
er een vertrouwd persoon bij u is

•. Geef nooit uw pincode af!



Overrompeld of bedreigd
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•. Uw veiligheid en die van uw familie staan voorop
•. Bied geen verzet
•. Denk aan RAAK

• Rustig blijven
• Accepteer de situatie
• Afgeven wat gevraagd wordt
• Kijk en onthoud informatie over de dader(s) en vluchtvoertuigen
 R A A K



Veilig wonen: goed hang- en sluitwerk
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•. Vervang slecht hang- en sluitwerk
•. Beveilig ramen en deuren op de begane 

grond, en gemakkelijk bereikbare ramen 
en deuren aan balkons, terrassen en 
platte daken



Veilig wonen: rookmelders redden levens
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•. Uw huis beveiligen is goed, maar 
monteer ook op elke verdieping een 
rookmelder

•. Rookmelders zorgen voor tijd 
om in te grijpen of te vluchten



Burgernet
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Burgernetdeelnemers helpen de politie bij: 
•. Het opsporen van daders
•. Het terugvinden van vermiste mensen en gestolen voertuigen

U ontvangt SMS-jes op spraakberichten via mobiel of vaste 
telefoon

Preventieberichten worden verstuurd naar uw e-mailadres
Meer informatie: www.burgernet.nl



Tot slot

3-05-16

•. Hang een meterkastkaart met uw persoonlijke 
gegevens in de meterkast of een keukenkastje

•. Snel hulp nodig? Bel 112 (politie, brandweer, 
ambulance) als u een inbraak ziet gebeuren of te 
maken krijgt met verdachte omstandigheden

•. Geen spoed? Bel dan 0900-8844

www.politie.nl  onderwerpen  woninginbraak

http://www.politie.nl/


Bedankt voor uw aandacht

3-05-16

Heeft u nog vragen?
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