Checklist Veilig wonen
Tips om inbraak te voorkomen
Maak het ze niet te makkelijk!
Woninginbraak kan een grote impact hebben op uw gevoel van
veiligheid. Zelf kunt u er met verschillende maatregelen voor
zorgen dat inbreken in uw woning niet makkelijk is. In deze
checklist leest u hoe u het inbrekers zo moeilijk mogelijk maakt.
• Zorg voor goed hang- en sluitwerk
volgens het Politiekeurmerk Veilig
Wonen (PKVW), zie hiervoor: www.
politiekeurmerk.nl.
• Laat als u ‘s avonds niet thuis bent
binnen licht branden. U kunt dat
regelen met tijdschakelaars. Denk ook
aan de bovenverdieping!
• Zorg voor voldoende
buitenverlichting. Er wordt vaak
ingebroken aan de achterzijde.
• Plaats waardevolle spullen uit het
zicht van voorbijgangers.
• Hang geen adreslabel aan uw
sleutel(bos).
• Zorg dat u geen grote hoeveelheid
(contant) geld in huis heeft.

• Berg waardevolle papieren, sieraden
en andere spullen op in een kluis en
registreer deze op een registratiekaart
of in de Stopheling app.
• Zorg dat dieven nergens op kunnen
klimmen: zet ladders en vuilcontainers
uit het zicht of maak deze met een
goed slot ergens aan vast.
• Een schuifpui is inbraakgevoelig.
Zorg voor een extra beveiligend slot.
• Haal de sleutel uit de binnenkant van
het slot.
• Sleutels buiten verstoppen is niet
handig. Deurmat en bloempot zijn
geen 'geheime plaatsen'.
• U kunt een camerasysteem
installeren, zie www.politie.nl (Camera
in beeld) voor verdere informatie.
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• Zorg voor een bewoonde indruk: laat
planten staan, zet wat servies op tafel
en gebruik een tijdschakelaar voor uw
verlichting.
• Vertel een beperkt aantal
familieleden en/of vrienden wanneer
en waar u met vakantie bent. Zorg
ervoor dat ze u kunnen bereiken.
• Vraag aan de buren of zij hun auto
af en toe op uw oprit willen parkeren.
• Laat uw post uit het zicht leggen.

• Vraag uw buren om uw huis in de
gaten te houden of vraag iemand om
in uw woning te verblijven tijdens uw
vakantie.
• Maak geen melding op sociale
media, zoals Facebook, dat u op
vakantie gaat.
• Dieven kunnen u ook bellen en/of
mailen. Denk goed na over uw
boodschap op uw voicemail en in de
afwezigheidsassistentie van uw email.
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