VAN DE H UUR D ER S B E L AN GE N VE RE N I GI N G
VOORKOM EEN INBRAAK IN UW WONING
Als bewoner kun je zelf veel doen om een woninginbraak te voorkomen. Ramen
en deuren dicht doen én op slot draaien als je weggaat. Verlichting bij de vooren achterdeur schrikt de inbreker af en tijdschakelaars voor de binnenverlichting
zijn een kleine moeite om te plaatsen. Maar het zijn meestal de kleine vergeten
zaken die het de inbreker makkelijk maken snel in een woning te komen voor uw
waardevolle spullen. Dat kan beter.
Daarom enkele nuttige tips
(om bij stil te staan en te doen!)
• Sluit ramen altijd als u weg gaat,
al bent u zo weer terug: een
inbreker heeft slechts een paar
minuten nodig om in en uit de
woning te komen.
• Laat geen waardevolle spullen in
het zicht staan, zoals een laptop
op de tafel.
• Een schuifpui is inbraakgevoelig:
breng hier een speciaal geschikt
slot voor aan.
• Trek de deur achter u dicht, én
draai de deur(en) op slot: alleen
een dichte deur heeft een inbreker
zo open.
• Haal sleutels uit het slot aan de
binnenkant van de deur: inbrekers zijn heel handig in het van
buitenaf de sleutel verwijderen.
• Leg geen reservesleutel onder de
deurmat, bloempot of onafgesloten schuurtje: inbrekers
kennen deze plekjes.
• Bevestig nooit een adreslabel aan
een sleutelbos: bij verlies kan
een vreemde zonder moeite uw
woning snel en makkelijk binnen
zonder sporen van inbraak.
• Plak geen afwezigheidsbriefje
op de deur voor bijvoorbeeld de
postbode.

Woninginbraak? Checklist biedt
hulp
Is er toch bij u ingebroken, wat
moet u dan regelen? Deze checklist
biedt hulp.
• Laat uw gestolen betaalpas(sen)

•

•
•

•

•

•

blokkeren. Dan kan via de website
www.pasblokkeren.nl.
Laat uw gestolen mobiele
telefoon(s) blokkeren.
- KPN
06-12001200
- Telfort
0800-1707
- T-Mobile 06-24001200
- Vodafone 06-54500100
Geef de inbraak door aan de
politie via tel. 0900-8844.
Doe aangifte van de inbraak en
geef alles op wat u mist. Dit is
van belang om de inbraak op
te lossen en uw spullen terug
te krijgen. Ook kan de politie
met die inbraakinformatie beter
inspelen op de veiligheid van uw
woonomgeving.
De politie onderzoekt uw woning
op inbraaksporen. Pak en ruim
zelf niets op, voordat de politie
is geweest. Geef aanvullende
informatie door aan de politie:
is er meer gestolen, heeft u een
vermoeden van de dader, heeft
een omwonende iets gezien?
Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij voor vergoeding van de gestolen spullen.
Neem contact op met OFW om
- na het politieonderzoek - de
schade van de inbraaksporen te
laten repareren. Denk aan een
deur of raam die is geforceerd;
dat moet zo snel mogelijk weer
veilig dicht en/of op slot kunnen.
U kunt bellen met het alarmnummer van OFW, tel. 0321316660 (ook in de weekenden en
feestdagen bereikbaar).

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
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