
 
 

Een inbraak is een ingrijpende gebeurtenis. Het idee dat iemand zonder toestemming door uw huis heeft 
gelopen, aan uw spullen heeft gezeten en de boel vervuild of vernield heeft, is voor veel mensen moeilijk te 
verdragen. Daarbij komt de ergernis door schade, aangifte doen, regelen via verzekering en schade laten 
herstellen. Toch is die ellende vaak niet nodig. Veel inbraken zijn te voorkomen. 
 
 
Preventietips 
Een aantal tips om de kans op een inbraak te verkleinen: 

• Sluit ramen en deuren goed af, vergeet vooral niet een wc raampje of ramen en deuren. 
• Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten.  
• Zorg voor goed hang- en sluitwerk.  
• Laat niet zien dat u weg bent. Plak dus geen briefjes op de deur en laat geen touwtjes uit de 

brievenbus hangen.  
• Zet ladders, vuilcontainers en andere dingen waarop geklommen kan worden weg.   
• Zorg dat uw huis een bewoonde indruk maakt.  
• Maak van uw woning geen etalage; laat bijvoorbeeld geen laptop op tafel staan die van buitenaf goed 

zichtbaar is. 
• Laat met behulp van schakelklokken de verlichting aan- en uitgaan. Denk hierbij aan een lampje op de 

1e verdieping. 
• Schaf voor kostbaarheden en waardevolle documenten een inbraakwerend kastje aan. 
• En tot slot: inbrekers hebben een hekel aan: schrikverlichting, een woningalarm, een grote 

bewakingshond en oplettende buren.  

 
Hoe kunt u de politie helpen? 
De politie werkt hard woninginbraken tegen te gaan. Daarbij is informatie van burgers erg belangrijk. Hoe 
meer informatie de politie heeft, hoe beter dit is voor het onderzoek en des te eerder zicht op mogelijke daders 
gekregen kan worden. Ziet u bijvoorbeeld een verdacht persoon in uw buurt lopen, of een auto meerdere 
malen doelloos rond rijden, schroom dan niet om de politie te bellen. Daarbij is het belangrijk dat u goed op 
uiterlijke kenmerken let. Welke kleding heeft de verdachte persoon bijvoorbeeld aan, of wat is de kleur of het 
kenteken van de auto? Bij verdachte situaties kunt u bellen naar 112. Voor meldingen waarbij de komst van de 
politie niet direct noodzakelijk is, bel dan naar 0900-8844.  
 
 
Meer informatie? 
Op de site van de politie (www.politie.nl) kunt u nog veel meer tips vinden over hoe u zich tegen inbrekers kunt 
wapenen. Wilt u meer informatie over het politiekeurmerk, kijk dan eens op www.politiekeurmerk.nl/.

De laatste tijd worden er in deze buurt veel woninginbraken gepleegd. De ervaring 
leert dat vooral wanneer de dagen korter worden, inbrekers vaker hun slag slaan. 
De politie zet hoog in om inbraken tegen te gaan, maar kan dit niet alleen. U kunt 
zelf de nodige maatregelen nemen om het inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken.  


