Een diefstalpreventieadviseur bekijkt samen met jou hoe je je
woning beter kan beveiligen. Iemand van de politie of gemeente
die is opgeleid voor diefstalpreventie komt dan bij je thuis langs
voor advies op maat. Zo ben je zeker dat je niets over het hoofd ziet,
wordt je woning een pak veiliger en ben jij een pak geruster.

De zwakke plekken van jouw woning? Met een
diefstalpreventieadviseur ontdek je ze meteen.
• Het is gratis.
• Je krijgt neutraal en objectief advies op maat.
• De aanbevelingen zijn vrijblijvend en niet verplicht.

Maak snel een afspraak met je lokale diefstalpreventieadviseur op
besafehome-diefstalpreventie.be
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Kies voor het advies van een
diefstalpreventieadviseur.

De zwakke plekken
van jouw woning?
Onze diefstalpreventie
adviseur toont ze je allemaal.

Maak nu een gratis afspraak op
besafehome-diefstalpreventie.be

Eén zwakke plek en vijf minuten: meer hebben inbrekers niet
nodig om je woning te betreden, spullen mee te graaien en te
vluchten. Maar zover hoeft het niet te komen. Want dankzij
het advies van een diefstalpreventieadviseur pak je eenvoudig
de zwakke plekken in de beveiliging van jouw woning aan.

Maak snel een
en
gratis afspraak
ga alvast aan de

s.
slag met deze tip

1 Neem goede gewoonten aan
Deze vier regels zijn eenvoudig en efficiënt:
• Doe altijd ramen en deuren op slot,
ook als je maar even weg bent.
• Plaats voorwerpen zoals je smartphone
of televisie uit het zicht.
• Op reis? Laat buren je brievenbus leegmaken en
je verlichting en rolluiken bedienen. Vermeld op
sociale media zeker niet dat je op reis bent.
• Berg materiaal dat inbrekers van pas kan komen
op, zoals ladders of tuingereedschap.

2 Installeer mechanische
beveiligingsmaatregelen
Degelijk beveiligingsmateriaal versterkt
je deuren en ramen tegen inbraak.
• Voorzie de buitendeuren van een meerpuntssluiting
met minstens drie sluitpunten.
• Cilinders die meer dan 2 mm uitsteken vormen een
inbraakrisico. Gebruik een langschild of rozet.
• Kies voor een veiligheidscilinder met veiligheidskaart.
• Heb je geen veiligheidsslot? Plaats dan een opbouwslot.
• Kies voor gelaagd glas. Dat vormt een extra hindernis.
• Let erop dat het raamkader stevig
verankerd zit in het metselwerk.
• Ga voor vergrendelbare raamkrukken.
• Zorg voor buitenverlichting die aanspringt bij beweging.

3 Elektronische beveiliging als aanvulling
Elektronische systemen kunnen een inbraak niet voorkomen.
Maar omdat ze de aanwezigheid van personen detecteren, hebben
inbrekers minder tijd om naar waardevolle voorwerpen te zoeken.
Als je een alarm laat installeren, hou hier dan zeker rekening mee:
• Zet je alarm aan als je vertrekt, zelfs al is het maar voor even.
• Jaarlijks onderhoud en validatie van
contactgegevens is wettelijk verplicht.
• Niet aangesloten op een alarmcentrale?
Meld je systeem dan aan op registreerjealarm.be

