Veiligheidschecklist voor uw huis
Een raam op een kiertje, een laptop in het zicht; het maakt uw huis al snel tot een aantrekkelijk
doelwit voor inbrekers. Inbrekers kiezen meestal de makkelijkste weg. 30 seconden is vaak al genoeg
voor een inbreker om binnen te komen. Dus als u het hem lastig maakt, ziet hij al snel van inbraak
af. U kunt het risico op woninginbraak aanzienlijk verkleinen door deze checklist te doorlopen en de
adviezen consequent op te volgen.

Sleutels en afsluiten

Voorkom zwakke plekken in uw beveiliging
Gaat u (even) de deur uit of gaat u slapen? Doe uw deuren en ramen dan altijd volledig dicht, op slot en
verwijder de sleutel uit het slot. Berg al uw (auto)sleutels na het afsluiten uit het zicht en op een vaste
plek op. Stop ze bijvoorbeeld in een la of neem ze mee naar uw slaapkamer.
Heeft u reservesleutels van uw buren, vrienden of familie of zij die van u? Schrijf dan enkel de naam op
het label en nooit het adres.

Zichtbaarheid van de inbreker

Voorkom de gelegenheid

Inbrekers zoeken vaak naar een plek waar ze ongestoord hun gang kunnen gaan. Zorg daarom dat uw
voordeur goed in het openbare zicht is, zonder hoge struiken of andere obstakels. Zorg dat u goed kunt
zien wie er voor uw deur staat. Met goede verlichting, een helder deurraampje of een deurcamera,
houdt u alles goed in de gaten.

Tip!
Wilt u weten hoe inbrekers vaak te werk gaan? Bekijk de verschillende inbraakmethoden via
www.almere.nl/inbraakmethoden

Zichtbaarheid van uw bezittingen

Voorkom verleiding

Leg uw portemonnee, laptop en andere kostbare bezittingen altijd uit het zicht van uw ramen, zodat
ze van buitenaf niet te zien zijn. Een open schuur met gereedschap geeft inbrekers extra middelen om
binnen te komen. Berg uw gereedschap daarom goed en uit het zicht op.
Een ladder in uw tuin geeft een extra mogelijkheid om uw huis binnen te dringen, berg deze daarom
goed op, of zet hem vast met een slot.

Momenten van afwezigheid

Wek altijd de indruk van aanwezigheid
Met een tijdschakelklok kunt u ervoor zorgen dat uw lampen automatisch aangaan zodra het donker
begint te worden. Een krant, breiwerkje of kopje bij het raam, geeft samen met verlichting de indruk
dat er iemand in de woning aanwezig is. Verwacht u bezoek, maar bent u even weg? Laat dit dan weten
via telefoon of mail, plak nooit een briefje op de deur dat u niet thuis bent.

Tip!
Heeft u kinderen? Loop deze checklist dan samen door, dan weet iedereen hoe het huis veilig blijft.
Regelmatig een korte herhaling houdt ze bewust en alert!

