VAN DE H UUR D ER S B E L AN GE N VE RE N I GI N G

VERKLEIN HET RISICO OP EEN
WONINGOVERVAL
Helaas horen we het de laatste jaren vaker over een overval bij mensen thuis.
Het zijn niet alleen ouderen, maar ook jonge gezinnen. Een nachtmerrie
voor een ieder die het overkomt. In je eigen huis moet je je veilig voelen.
De HBV geeft u enkele veiligheidstips om het risico op een overval in uw
woning te verkleinen.
• Gaat de bel: kijk - ook overdag eerst via het raampje of deurspion wie er voor de deur staat.
• Bij een gezamenlijke deur, zoals
een appartementencomplex:
gebruik de intercom en doe alleen
open voor eigen bezoek.
• Bevestig een kierstandhouder,
zodat niemand de deur kan
openen.
• Vraag wie de aanbeller is en wat
hij of zij komt doen. Vraag bij
twijfel om legitimatie. Doe dat
eventueel ook bij mensen die
bijvoorbeeld zeggen namens de
gemeente of een energiebedrijf te
komen.
• Bij ongepland bezoek kunt u
vragen om later terug te komen,
wanneer meer mensen thuis zijn.
• Bij een collecte: sluit de deur als u
geld haalt (tip: een potje kleingeld
vlakbij de deur). Overigens is de
collectant verplicht legitimatie en
vergunning bij zich te hebben.
• Wees bedacht op een zielig
verhaal; oplichters hopen zo
binnen te komen.
• Vraagt een onbekende om
bijvoorbeeld het alarmnummer
te bellen, laat deze niet binnen,
maar bel zelf.
• Geef nooit uw bankpas en/of
pincode af.

• Wees terughoudend over waardevolle spullen of geld dat u in huis
heeft.
• Zet de verpakkingsdoos van
nieuwe apparatuur niet opvallend
buiten.
• Wees voorzichtig met informatie
op Twitter, Facebook en andere
sociale media. Meld niet wanneer
u alleen thuis bent, of een vaste
avond weg bent.
• Pas op met wie u contact legt
via internet. Spreek in het begin
elders dan thuis af.
• Spreek bij ver- of aankoop af als
meerdere mensen thuis zijn.

Huurders Belangen Vereniging
Postbus 193
8250 AG Dronten
info@huurdersbelangen
vereniging.nl
Wilt u lid worden?
Kijk dan op onze website:
www.huurdersbelangen
vereniging.nl
Of bel: 06 - 81 37 54 69
Het bestuur:
Voorzitter
Gerard Corjanus
Secretaresse
vacant
Penningmeester
Geeske Boer
Coördinator Biddinghuizen
Claudia van Loveren
biddinghuizen@
huurdersbelangenvereniging.nl

RAAK-principe
Mocht het misgaan en wordt u
overvallen in uw woning, denk aan
uw eigen veiligheid en pas het RAAK
principe toe.
- Rustig blijven.
- Accepteer de slachtofferrol en
speel niet de held.
- Afgeven van goederen/geld waar
om gevraagd word.
- Kijk goed, zonder u zelf in gevaar
te brengen. Probeer signalement
(gezicht, postuur, accent, kleding,
littekens en tatoeages) van de
dader(s) te onthouden voor
politie.

Coördinator Swifterbant
vacant
swifterbant@
huurdersbelangenvereniging.nl
Coördinator Dronten
Netty Wobben
dronten@
huurdersbelangenvereniging.nl
Dit artikel is geschreven door de
Huurders Belangen Vereniging.
De redactie van Vizier en OFW
dragen geen verantwoordelijkheid
voor de inhoud van het
geschrevene.

vizier 4 - september 2015 - achttiende jaargang - OFW partner in wonen

7

