Checklist veilig wonen

www.secuservice.nl | info@secuservice.nl

Wat kunt u doen om inbraak en insluiping te voorkomen? Draai de deur op slot als u boven of in de tuin
bent. En zorg ervoor dat als u uw woning verlaat, de deuren op slot zijn en de ramen dicht. Ramen
moeten beveiligd zijn met een speciale klink met slot of een ander beveiligingsmiddel. In de onderstaande
checklist staan meer tips. Informatie hierover kunt u ook vinden op www.politiekeurmerk.nl.


Zorg voor goed hang- en sluit werk. Vraag om advies bij een erkend Politie Keurmerk Veilig
Wonen-bedrijf. U vindt ze op www.politiekeurmerk.nl.



Sluit ramen en deuren altijd af. Vergeet het nachtslot van de voordeur niet.



Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng een speciaal hiervoor geschikt slot aan.



Haal de deursleutel uit het slot. Dit voorkomt het openen met hulpmiddelen.



Sluit binnendeuren en kostbaar meubilair niet af. U voorkomt extra schade.



Verstop geen sleutels buiten. De deurmat en bloempot zijn geen ‘geheime plaatsen’.



Doe geen adreslabel aan uw sleutelbos.



Zorg dat u geen grote hoeveelheid geld in huis heeft.



Berg waardevolle papieren en sieraden goed op. Huur bijvoorbeeld een bankkluisje.



Plak geen afwezigheidbriefje op uw deur.



Zorg voor een bewoonde indruk. Houd gordijnen open, laat planten staan en gebruik een
tijdschakelaar voor verlichting.



Zorg voor voldoende buitenverlichting. Inbraken gebeuren vaak vanaf de achterzijde van de
woning.



Plaats waardevolle spullen uit het zicht.



Graveer postcode en huisnummer op waardevolle spullen.



Laat uw buren een oogje in het zeil houden.



Laat uw post ophalen en uit het zicht leggen.



Zorg dat inklimmen door aanwezige spullen (container, ladder) onmogelijk is.



Noteer merk, type, serienummers, et cetera van apparatuur.



Maak foto’s van antiek, schilderijen en sieraden.



Maak geen melding (ook uw kinderen niet) op Facebook, Hyves, Twitter, et cetera dat u
bijvoorbeeld met vakantie bent. Dit is namelijk voor iedereen zichtbaar.
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