
 

 

 

Tips om inbraken te voorkomen 

 Binnen dertig seconden kan een inbreker met behulp van een stevige schroevendraaier en een 
verstelbare moersleutel een afgesloten deur openen als die voorzien is van een simpel slot. Zorg 
dat uw hang- en sluitwerk voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Voor een 
advies op maat kunt u terecht bij zogenoemde PKVW-bedrijven. Kijk hiervoor op 
www.politiekeurmerk.nl. (directe link: http://www.politiekeurmerk.nl/bewoners/expert-
inschakelen/vind-een-politiekeurmerk-expert/) Op deze site staan ook nog meer preventietips.  

 

 Sluit altijd alle deuren en ramen, ook al gaat u maar heel even naar de buren of boodschappen 
doen. Als een insluiper zomaar uw woning binnen kan komen, zonder in te hoeven breken, duurt 
het slechts enkele minuten voordat hij er met uw spullen vandoor gaat. Draai de sloten altijd in het 
nachtslot. Een deur die alleen op de knip staat, is met een creditcard of hard stuk plastic toch 
makkelijk open te maken. Het plaatsen van een stalen strip is ook een optie. Beveilig ook de 
bovenverdieping van de woning die makkelijk te beklimmen zijn of met behulp van een ladder 
eenvoudig te bereiken zijn. Laat ladders of trapjes niet in uw tuin liggen, maar berg ze op.  
 

 Inbrekers die volgens de zogenaamde Bulgaarse methode binnen komen, breken de cilinder af. Dit 
kan alleen als de cilinder buiten het deurbeslag (het ijzeren plaatje dat onder de cilinder zit) 
uitsteekt en als het beslag zelf van slechte kwaliteit is, of afschroefbaar is van buitenaf.  
 

 Een schuifpui is extra inbraakgevoelig. Hiervoor zijn speciaal geschikte sloten. 
 

 Laat de sleutel niet in het slot aan de binnenkant van de deur zitten. Een inbreker kan anders een 
raam inslaan en zo de deur openen of binnenkomen via de methode van gaatjes boren. Hierbij 
wordt er een gat in het kozijn geboord, zodat men bij de sleutel en de deurklink aan de andere kant 
van de deur kan.  
 

 Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos).  
 

 Bij hengelen kan de inbreker met een stuk ijzer hengelen aan de deurklink of deurgrendel om 
binnen te komen. Dit kan binnen een paar seconden. Draai altijd uw deur op slot om dit te 
voorkomen. Plaats een latje, brievenzak en laat geen touwtjes langs de deur lopen.  

 

 Leg uw autosleutels, laptop en andere kostbare eigendommen niet voor het grijpen. Veel inbrekers 
zijn daar naar op zoek.  

 

 Zorg voor zicht en licht bij uw huis. Snoei of verwijder struiken waarachter een inbreker zich kan 
verschuilen en plaats buitenlampen bij deuren, het liefst met een bewegingssensor.  

 

 Zorg voor een bewoonde indruk. Laat planten staan en gebruik tijdschakelaars voor uw verlichting. 
Een fake-tv kan ook een bewoonde indruk wekken. Dat is een speciale lamp die het licht van een 
echte tv simuleert. Dit kan ervoor zorgen dat de inbrekers naar een andere woning gaan.  

 

 Plaats in de voordeur een slot met een ingebouwde kierstandhouder of monteer een afzonderlijke 
kierstandhouder. Let hierbij wel op de kwaliteit van het materiaal. Er zijn kierstandhouders te koop 
die binnen enkele seconden kapot getrokken worden. Met een deurspion kunt u ook zien wie er 
voor de deur staat.  

 

 Graveer postcode en huisnummer op waardevolle eigendommen en leg ze digitaal vast. Registreer 
uw eigendommen via de speciale Stop Heling-app (meer info: www.stopheling.nl). U kunt uw 
eigendommen ook markeren met zgn. DNA kits, deze zijn via internet verkrijgbaar.  
 

 Gaat u op vakantie? Maak hiervan geen melding op social media. Wees ook voorzichtig met uw 
afwezigheidsbericht op uw voicemail en in uw e-mailprogramma. Vraag uw buren om uw huis in de 
gaten te houden wanneer u op vakantie gaat.  

 

 Ziet u daders of verdachte omstandigheden? Twijfel niet! Bel direct het alarmnummer 112. 

http://www.politiekeurmerk.nl/
http://www.politiekeurmerk.nl/bewoners/expert-inschakelen/vind-een-politiekeurmerk-expert/
http://www.politiekeurmerk.nl/bewoners/expert-inschakelen/vind-een-politiekeurmerk-expert/
http://www.stopheling.nl/

