Voorkom een inbraak
in uw woning

Een veilig huis in een veilige wijk, een veilig gevoel. Het zou vanzelfsprekend moeten
zijn, maar dat is het niet. Woninginbraak en overlast komen nog steeds veel voor. Het
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) maakt veilig wonen mogelijk.
CERTIFICAAT VEILIGE WONING
Om het Certificaat Veilige Woning te krijgen
moet uw huis voldoen aan een aantal eisen op
het gebied van inbraakpreventie. In het kort
zijn die eisen:
• Goedgekeurd en gecertificeerd hang- en
sluitwerk op ramen, (garage/schuur)deuren
en lichtkoepels.
• Verlichting bij buitendeuren.
• Een rookmelder op een centrale plaats op
elke verdieping.
• Zicht op degene die voor de deur staat.

Met het Politiekeurmerk
Veilig Wonen heeft u
tot 90% mínder kans
op een geslaagde inbraak!

STAPPENPLAN
Met de volgende vier stappen kunt u een
woning of complex veiliger maken:
STAP 1: Vraag een offerte aan voor een
preventieadvies van een PKVW-erkend bedrijf.
Het dichtstbijzijnde bedrijf vindt u op
www.politiekeurmerk.nl. De adviseur bekijkt
samen met u wat nodig is om te voldoen aan
de eisen van het keurmerk.
STAP 2: Voer de geadviseerde maatregelen uit
of laat ze uitvoeren door een PKVW-erkend
bedrijf.
STAP 3: Na controle en goedkeuring van
uw woning door een PKVW-erkend bedrijf,
ontvangt u het certificaat Veilige Woning.
STAP 4: Stuur een kopie van het certificaat
naar uw verzekeringsmaatschappij. De meeste
maatschappijen geven een premiekorting op
uw inboedelverzekering.
Kijk op de achterzijde wat u direct zelf kunt
doen!

MEER WETEN?
Kijk op www.politiekeurmerk.nl voor meer
informatie. De brochure ‘Het ABC van veilig
wonen’ kunt u gratis downloaden.

www.politiekeurmerk.nl

WAT KUNT U ZELF DOEN?
Gelukkig kunt u zelf veel doen om een inbraak te
voorkomen. Hieronder staat een rijtje waaraan u
moet denken als u gaat slapen, even van huis gaat
of voor langere tijd weg bent, bijvoorbeeld als u op
vakantie gaat.

CHECKLIST VEILIG WONEN
• Zorg voor goed hang- en sluitwerk. Vraag advies
aan een PKVW-erkend beveiligingsbedrijf, zie
hiervoor: www.politiekeurmerk.nl.
• Sluit ramen en deuren altijd af. Vergeet het
nachtslot van de voordeur niet.
• Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng een
speciaal hiervoor geschikt slot aan.
• Haal de sleutel uit de binnenkant van het slot.
• Sleutels buiten verstoppen is niet handig.
Deurmat en bloempot zijn geen ‘geheime
plaatsen’.
• Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos).
• Zorg dat u geen grote hoeveelheid geld in huis
heeft.
• Berg waardevolle papieren en sieraden goed op in
een kluisje of huur bijvoorbeeld een bankkluisje.
• Plak geen afwezigheidsbriefje op uw deur.
• Zorg voor een bewoonde indruk; laat planten staan
en gebruik een tijdschakelaar voor uw verlichting.
• Zorg voor voldoende buitenverlichting; er wordt
vaak ingebroken aan de achterzijde.
• Plaats waardevolle spullen uit het zicht van
voorbijgangers.
• Graveer postcode en huisnummer op waardevolle
eigendommen.
• Zorg dat opklimmen onmogelijk is; zet ladders en
vuilcontainers weg.

OP VAKANTIE?
• Vraag uw buren om uw huis in de gaten te houden.
• Laat uw post ophalen en uit het zicht leggen.
• Laat geen volle vuilniszakken bij uw huis achter.
• Zet uw fiets/brommer altijd op slot. Ook als u deze
binnen stalt.
• Vertel familie en vrienden wanneer en waar u met
vakantie bent. Zorg er voor dat ze in geval van
nood uw woning in kunnen. Geef ze trein- en/
of vliegnummers van vertrek. Geef merk, type en
kenteken van uw auto op.

TOCH EEN INBRAAK?
• U betrapt de dader(s) tijdens de inbraak: Bel 112!
• Bij een verdachte situatie in uw straat: Bel 112.
• Noteer signalementen en eventuele kentekens.

CHECKLIST NA EEN INBRAAK
Indien er toch in uw woning is ingebroken:
• Laat bij diefstal uw betaalpassen blokkeren:
- Rabobank: tel. 049-9499112
- ING: tel. 058-2126000
- ABN AMRO: tel. 0900-0024
- Fortis: tel. 0900-8170
- www.pasblokkeren.nl voor instellingen met
pasjes, betaal- en spaarpassen.
• Laat bij diefstal uw gsm blokkeren:
- KPN: tel. 06-12001200
- Online: tel. 06-28500777
- Telfort: tel. 0900-9596
- T-Mobile: tel. 0800-7111
- Vodafone: tel. 06-54500100
• Geef de inbraak aan de politie door, tel. 0900-8844.
• De politie onderzoekt uw woning. Mogelijk zijn
er sporen achtergelaten. Houd de situatie zoveel
mogelijk zoals u die aantrof.
• Uw aangifte is van belang:
- voor het oplossen van de inbraak.
- de kans om uw spullen terug te krijgen wordt
groter.
- de politie kan beter inspelen op de veiligheid in uw
woonomgeving.
• Geef aanvullende informatie door. Blijkt er toch
meer gestolen? Weet u toch iets over de dader?
Bel 0900-8844.
• Bel uw verzekeringsmaatschappij om uw
vermissingen door te geven.
• Beveilig uw woning. De kans op weer een inbraak is,
na een pas gepleegde inbraak, aanwezig.
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