Vertrek met een gerust hart op vakantie.

Onze veiligheidstips:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Hang geen adreslabels aan uw huissleutels. Stel dat u ze verliest ...
Pas op met socialenetwerksites zoals Facebook, Twitter, … Waak over wat u daar allemaal achterlaat. Want u weet nooit
wie er meekijkt.
Vraag aan de buren of familie om de brievenbus regelmatig leeg te maken. Zo houden ze meteen een oogje in het zeil.
Laat enkele lampen branden met behulp van een tijdschakelaar. Een lamp die aanspringt wanneer er iemand voorbij
komt of wanneer het donker wordt, schrikt inbrekers af.
Sluit de voor- en achterdeur niet alleen, maar doe ze ook steeds op slot. Ook al bent u maar even weg. Denk ook aan uw
terras- en kelderdeur, voorzie ze van een slot of extra grendel.
Let op met open ramen en geef dieven geen opklimmogelijkheden. Laat bijvoorbeeld geen ladder staan in uw tuin en
doe het tuinhuis op slot.
Zorg dat het groen rond uw woning niet te hoog is. Een goed zicht op ramen en deuren werkt ontmoedigend voor inbrekers.
Vraag tijdens uw vakantie gratis woningtoezicht aan bij de lokale politie via www.police-on-web.be.
Bewaar waardevolle voorwerpen zoals juwelen, obligaties, … niet in uw slaapkamer. U stopt ze best in een kluis of op
een onverwachte plaats - onder de doos met wasspelden in het berghok bijvoorbeeld.
Schakel uw telefoon door, zodat het lijkt alsof u thuis bent.
Inbraakalarmen kunnen inbrekers afschrikken en alarmdiensten verwittigen. Zelfs een nepalarm of -camera kan dieven
aan het twijfelen brengen. Ongewenste bezoekers zullen uw woning het liefst overslaan.
Hebt u een schuifraam? Leg dan een staaf (bijv. een bezemsteel) - ter breedte van het openschuivende gedeelte - in het
raamkader.
Zet een veiligheidsslot op je buitendeuren. Gaat u voor een cilinderslot? Kies er dan een van goede kwaliteit en installeer
het zodat het niet uitsteekt (maximaal 2 mm in z'n geheel) of voorzie een veiligheidsrozet.

