CHECKLIST 3: VOORKOM

INBRAAK BIJ U THUIS

Met deze checklist ontdekt u wat u kunt doen om uzelf nog beter te
beschermen tegen inbraak. Staat er een pijl achter uw antwoord, lees dan
de bijbehorende actie en pak het risico direct aan. Twijfelt u of u met
‘ja’ of ‘nee’ moet antwoorden, lees dan altijd het actiepunt.

VRAGEN
Zit er op alle verdiepingen goedgekeurd hang - en sluitwerk op
deuren, ramen en lichtkoepels?

Zit er een speciaal slot op de schuifpui?

Sluit u alle ramen en deuren altijd af als u weggaat, ook al is het
maar voor een paar minuten?

Laat u de sleutel wel eens aan de binnenkant van het slot zitten?

Hebt u buiten een verstopplaats voor uw sleutels?

Hangt er een adreslabel aan uw sleutelbos?

Hebt u contant geld in huis?

Liggen uw waardevolle papieren en sieraden achter slot
en grendel?

Laat u een bericht achter als u weggaat?

Wordt u toch slachtoffer van inbraak of de Babbeltruc, doe dan altijd
aangifte. Dit kan op het politiebureau bij u in de buurt of telefonisch
via 0900 - 88 44.

ACTIEPUNTEN
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE

Sloten die voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen herkent u aan
het SKG-logo. Als ze goed gemonteerd worden, verkleinen ze de kans op
inbraak. Voor erkende adviesbedrijven kijkt u op www.politiekeurmerk.nl.
Een schuifpui is extra inbraakgevoelig. U heeft hiervoor een speciaal slot
nodig. Zie www.politiekeurmerk.nl voor een erkend adviesbedrijf.
De deur achter u in het slot trekken is niet genoeg. Met een hard stuk
plastic staat een inbreker in een paar seconden binnen. Alleen als u de
sleutel omdraait, is de deur echt op slot. En vergeet niet het WC-raampje
en de garagedeur op slot te doen.
Een inbreker kan een raam inslaan of gaatjes boren en zo de sleutel
gebruiken om binnen te komen. Leg uw sleutels op een vaste plaats of
hang ze aan een haakje, uit het zicht.
Leg sleutels nooit onder deurmatjes, in plantenbakken of op andere
verstopplaatsen. Inbrekers kennen deze plaatsen ook.
Zet nooit uw naam of adres op een label. Als u de sleutels verliest, wordt
het wel heel eenvoudig voor inbrekers om binnen te komen.

Zorg dat u zo min mogelijk contant geld in huis hebt.

Ook in huis weten inbrekers de meeste verstopplaatsen snel te vinden.
Berg uw waardevolle spullen veilig op, idealiter in een kluisje.
Hang nooit een briefje bij de deur. Maak ook geen melding van uw vakantieplannen op internet. En wees voorzichtig met afwezigheidsberichten op uw
voicemail, antwoordapparaat en email. Criminelen krijgen de boodschap ook.
ga verder op de volgende pagina >
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VRAGEN vervolg checklist 3: Voorkom inbraak bij u thuis
Ziet uw huis er bewoond uit als u weg bent?

Is er genoeg buitenverlichting?

Kunnen voorbijgangers waardevolle spullen zien?

Hebt u uw postcode en huisnummer op waardevolle
artikelen laten graveren?
Staan er spullen rond het huis waarmee een inbreker
omhoog kan klimmen?

Staat uw fiets, brommer of scooter op slot?

Laat u onbekenden binnen als ze zeggen dat ze nieuwe buren
zijn? Of dat ze werken voor de thuiszorg, gemeente, politie,
het energiebedrijf, een beveiligingsbedrijf, een bezorgdienst of
iets anders?

ACTIEPUNTEN
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE

JA
NEE

U houdt uw gordijnen open, laat uw planten staan en gebruikt een tijdschakelaar voor de verlichting. Gaat u een paar dagen weg? Vraag of uw
buren een oogje in het zeil houden. Zorg ook dat iemand uw post uit het
zicht kan leggen.
Inbrekers houden niet van licht. Als u aan de voor- en achterzijde lampen
plaatst met bewegings- en eventueel ook lichtsensor, dan verkleint u het
risico op inbraak. Bevestig de lampen op minimaal 3 meter hoogte.
Houd dure artikelen zoveel mogelijk uit het zicht. Denk ook aan
belangrijke papieren en auto- en huissleutels.
U kunt uw kostbaarheden laten graveren met postcode en huisnummer. Zo
krijgt u ze makkelijker terug als ze opduiken in de illegale handel. U kunt uw
spullen ook registreren via het formulier op www.politiekeurmerk.nl.
Zet vuilnisbakken weg en berg ladders op achter slot en grendel. Daarmee
wordt het lastiger om naar de eerste verdieping te klimmen.
Zet uw vervoermiddelen altijd op slot, ook als ze in een berging of garage
staan.
Pas op voor de Babbeltruc: voor u het weet, staat er iemand binnen en zijn
uw waardevolle spullen verdwenen.
• Geef nooit uw bankpas of pincode af. Bankmedewerkers komen niet aan
de deur en vragen nooit om uw pincode.
• Kijk wie er voor de deur staat, gebruik een deurspion, intercom of raam.
Laat nooit onbekenden binnen.
• Houd de deurketting of kierstandhouder erop.
• Is het donker? Vraag of ze overdag terug willen komen.
• Vraag altijd om legitimatie en noteer naam en bedrijfsgegevens.
• Vertel dat u de werkgever belt en doe dat ook meteen. Sluit de deur
terwijl de persoon buiten wacht. Kijk in het telefoonboek voor het juiste
nummer.
• Wilt u iemand helpen? Laat hem of haar buiten wachten en sluit de deur
voordat u een pen, een glas water of een telefoon haalt.
• Als u het niet vertrouwt, belt u de politie via 112.
ga verder op de volgende pagina >
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vervolg checklist 3: Voorkom inbraak bij u thuis

Uw aantekeningen, tips, opmerkingen, handige adressen:

Een veiligheidsadviseur bij u in de buurt kan uw huis uitgebreid controleren.
Informeer hiernaar bij uw lokale welzijnswerkinstantie of bij seniorenorganisatie KBO (www.kbo.nl).
Klussendiensten kunnen mensen inschakelen om allerlei klusjes te doen,
bijvoorbeeld het plaatsen van een bewegings- en/of lichtsensor. Vraag ernaar
bij de Stichting Welzijn Ouderen of uw gemeente.
Voor meer informative over het voorkomen van inbraak thuis, kunt u terecht
bij uw lokale politie of bellen naar 0900 – 88 44.
Voor meer informatie over de Babbeltruc bestelt u de brochure ‘Babbeltruc’
(inclusief sticker die u bij de voordeur kunt plakken) van seniorenorgansiatie
KBO via 0900 – 821 21 83 (€ 0,10 per minuut). Dit nummer is bereikbaar op
werkdagen van 9.30 tot 12.30 uur.

notities:
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