VA N D E H UUR D E R S B E L ANGE N VE RE N I GI N G

WORDT GEEN SLACHTOFFER VAN
WONINGINBRAAK
Is uw woning gemoderniseerd of vrij nieuw, dan is het huis door OFW
voorzien van het Politiekeurmerk goedgekeurd hang- en sluitwerk. Ramen en
deuren zijn hierbij voorzien van hoge eisen voor inbraakpreventie. Maar dit
betekent nog niet dat een inbreker uw woning niet in zou kunnen.
Let bij ramen en deuren dus op het
volgende:
- laat kantelkiepramen niet
openstaan op de kantelstand.
Een inbreker lukt het om via dit
openstaande raam naar binnen te
komen.
- doe de klink van de deur omhoog
en draai met de sleutel het slot
om. Door alleen uw klink van de
deur omhoog te doen, kan een
inbreker met of zonder hulpmiddelen via de brievenbus uw deur
zonder moeite openen door de
klink naar beneden te halen.
• Veel inboedelverzekeringen keren
geen schade uit als er geen sporen
van inbraak zijn. Als u de deur niet
op slot draait, zijn er geen sporen
van inbraak te vinden.
• Politiekeurmerk gecertificeerd
hang- en sluitwerk werkt alleen
als de ramen gesloten zijn en de
deuren op slot zijn gedraaid.

Inbreker heeft maar enkele
minuten nodig
Een inbreker heeft maar enkele
minuten nodig om uw woning
binnen te dringen en uw kostbaarheden mee te nemen. Dus als u uw
woning verlaat, sluit uw ramen dan
en draai de deuren op slot. Ook als
u alleen even een boodschap moet
doen of de kinderen uit school moet
halen. U kunt binnen 15 minuten
terug zijn, maar een ingebroken
woning aantreffen.
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Tips tegen inbraak
- Is uw woning (nog) niet gemoderniseerd, gebruik dan het nachtslot
op de deur. Daarmee voorkomt u
dat de inbreker makkelijker en snel
in u woning kan komen.
- Laat nooit aan de binnenkant
van de deur de sleutel in het slot
zitten. Inbrekers kunnen deze
vanaf de buitenzijde van de deur
– bijvoorbeeld via de brievenbus
- bemachtigen. Zo zijn er geen
sporen van inbraak.
- Leg buiten onder een bloempot,
matje of in het schuurtje nooit een
sleutel. Inbrekers weten al deze
vreemde of geheime plekjes ook te
vinden.
- Zorg voor verlichting bij de voorals achterdeur, bijvoorbeeld voorzien van een bewegingssensor.
Een inbreker heeft een hekel aan
licht. U kunt in het donker altijd
zien wie de voor- of achtertuin
inkomt.

Meer informatie en advies?
Meer informatie en preventieadvies
vindt u op www.politiekeurmerk.nl.
Hier kunt u gratis de brochure ‘Het
ABC van veilig wonen’ downloaden.
Heeft u geen internet, dan kunt u de
informatiebrochure ‘Voorkom een
inbraak in uw woning’ afhalen in de
centrale hal van het gemeentehuis
te Dronten.
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Wilt u lid worden?
Kijk dan op onze website:
www.huurdersbelangen
vereniging.nl
Of bel: 06 - 81 37 54 69
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