Voorkom woninginbraken!
Laat als weg bent net zoveel
licht branden als wanneer u
thuis bent en op dezelfde tijden.
Gebruik daarvoor schakelklokken. En denk ook aan de
bovenverdieping en de
badkamer.

Doe de deur op het nachtslot
als u weg gaat. Ook overdag.
Als de deur niet goed op slot is,
kan een inbreker de deur
openmaken via de brievenbus.
Hij gebruikt een ijzerdraad of
stok. Dat heet de ‘hengelmethode’.

Voorzie uw woning van
inbraakwerend hang- en
sluitwerk, voorzien van SKGkeurmerk. Veel gebruikte
inbraakmethodes werken dan
niet meer. Dit hang- en
sluitwerk is te koop bij alle Doe
het Zelf zaken in Vianen.

Huurt u een woning van
Lekstede Wonen? Bel 372020
voor advies over beveiliging van
uw woning, of mail
bouwvereeniging@Lekstede
Wonen-vianen.nl

Mooie auto voor de deur? Dat
zien inbrekers ook.
Uw autosleutels op een kastje
in de hal? Dat verwachten
inbrekers ook. Da’s gauw twee
vliegen in één klap.
Woninginbraak en autodiefstal.

Laat u niet afleiden aan de
deur. Inbrekers komen soms
aan de deur met smoesjes.
Meteropnemers en
servicemedewerkers hebben
altijd een pasje. Vraag
daarnaar. Inbrekers hebben
geen pasje. Vraag ernaar en ze
gaan weg.

Maak van uw huis geen
etalage. Flatscreen, plasmascherm, Wii, geluidsapparatuur,
laptop zichtbaar vanaf de straat.

Inbrekers werken graag in
donkere hoekjes. Zorg voor
licht.

Merk uw mooie spullen. Schrijf
er met een stift uw postcode en
huisnummer op.

Geen opstapjes in de tuin. Dus
geen ladder of huishoudtrap,
geen vuilcontainers. Inbrekers
gebruiken ze om boven te
komen.

Wilt u advies van de politie? Bel
dan 0900-8844.

Ik ben er niet…
Plak geen afwezigheidbriefje op
de deur. En zeg niet op uw
voicemail en e-mail dat u op
vakantie bent

Sluit alle ramen en deuren als u
weg gaat.

Zorg voor goede verlichting bij
toegangsdeuren.

Laat uw huis er bewoond
uitzien als u weg bent.

Bel 1-1-2 bij onraad en
verdachte situaties. Ziet u iets
verdachts in uw omgeving? Bel
1-1-2. Ook bij twijfel!
De politie komt zo snel mogelijk
en grijpt in. Als u de politie belt,
kan de politie de inbrekers
oppakken.

Voorbeelden verdachte
situaties
Onbekende personen lopen in
de brandgang achter woningen.
Eén van deze personen blijft op
de uitkijk staan in de
brandgang. De andere persoon
loopt de achtertuin in van je
buurman of klimt over het
afgesloten tuinhek.

De buren zijn niet aanwezig.
U ziet dat een onbekend
persoon via de voordeur of
achterdeur de woning verlaat
met plastic vuilniszakken. De
persoon neemt de plastic
zakken mee in een auto of op
de scooter.

De buren zijn niet thuis.
Onbekende personen bellen bij
deze woning aan. Vervolgens
vertrekken deze personen
weer. Als u een kijkje gaat
nemen blijkt dat deze personen
een bloempot, stoel of een
vuilnisbak voor de voordeur of
achterdeur hebben geplaatst.
De onbekende personen

U hoort buiten een geluid wat
duidelijk niet normaal is.
Een hard klap, glasgerinkel, en
verrijden van een kruiwagen,
het verslepen van een ladder,
een persoon die over een hek
klimt. U kijkt naar buiten maar
ziet niets, maar hoort wel een
persoon weglopen of
wegrennen.
Er lopen onbekende personen
in de brandgang. U gaat ook
een kijkje nemen. Bij het zien
van u draaien deze personen
hun gezicht weg, doen een
petje-capuchon over hun hoofd
of doen of ze bellen. Of bij het
zien van u is er een duidelijke
schrikreactie en zij maken zich
uit de voeten.

hebben niet ingebroken.

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden.
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