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MET EEN GERUST HART
OP VAKANTIE
De welverdiende vakantie staat voor velen weer voor de deur. Bij menigeen
gaat dit gepaard met de nodige vakantiestress: heb ik paspoort en tickets bij
me, zit alles wel in de koffer? Wat er dan wel eens bij inschiet, is het veilig
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achterlaten van de woning. We hebben enkele tips!
Neem een dag voor uw vertrek de
woning goed door, zodat als u bij
thuiskomst niet voor onaangename
verrassingen komt te staan.
Onze checklist voor uw veiligheid:
• Zorg dat er geen geld in de
woning is.
• Laat geen kostbare spullen in
het zicht staan.
• Ruim sleutels op: hang ze niet
aan het sleutelrekje en doe er
geen adreslabel aan.
• Laat uw tuin er verzorgd uitzien;
tijdens uw vakantie groeit
onkruid snel door.
• Zorg ervoor dat er geen ladder
en klimmateriaal in de tuin
achterblijven.
• Laat uw containers legen door
bijvoorbeeld de buren.
• Zorg dat iemand de sleutel van
uw woning heeft in geval van
nood.
• Vraag bijvoorbeeld de buren om
dagelijks de post bij de deur
weg te halen.
• Zet een tijdschakelaar op de
verlichting.
• Laat niet alle gordijnen in de
woning dicht.
• Draai de hoofdgaskraan bij uw
fornuis dicht.
• Haal stekkers uit de stopcontacten, met uitzondering van de
koelkast en diepvriezer.
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En op de dag van vertrek: sluit
ramen en draai de deuren op
slot.

Op vakantie?
Laat het even weten
Helaas, inbrekers gaan niet op
vakantie. Juist doordat veel mensen
met vakantie gaan, zijn inbrekers
meer actief.
• Bespreek met de buren, familie
of vrienden die de sleutel van
uw woning hebben, wanneer
u weg gaat en wanneer u weer
terug bent.
• Verzorgen de buren uw planten
of dieren niet, maar een ander?
Vertel dit uw buren, zodat ze
weten dat er een ander geregeld
in uw woning is.
• Zo weten de buren als ze iets
horen vanuit uw woning dat ze
wel of niet de politie moeten
bellen.
• Geef het adres van uw vakantieverblijf door, zodat buren,
vrienden of familie u bij nood
altijd kunnen bereiken.
• Let op: meld niet op de voicemail en sociale media dat u
op vakantie bent. En pas op
met het plaatsen van foto’s op
Facebook vanaf het vakantieadres.
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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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