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Maak van uw woning geen pretparkattractie 
 
België is een pretpark voor inbrekers volgens de procureur van Antwerpen. De statistieken van de 
federale politie tonen aan dat gemiddeld elke 7 minuten een diefstal wordt gepleegd in België. Geen 
enkele woning is 100% inbraakvrij, maar u kan het dieven wel moeilijk maken. 
 
• Activeer het alarmsysteem systematisch als er niemand thuis is. 
• Doe alsof er iemand thuis is: programmeer een automatische lichtschakelaar. 
  
Eén gouden regel: zorg ervoor dat een inbreker niet binnen de 5 minuten in uw woning kan dringen. 
Dieven kiezen altijd makkelijke prooien die snel resultaat opleveren. 
 
• Breng een buur en de postbode op de hoogte van uw afwezigheid. 
• Bewaar uw waardevolle voorwerpen in een bankkluis. 
• Vraag uw wijkagent om een oogje in het zeil te houden.  
 
 
Veiligheidstips 
 
5 tips om inbraak te voorkomen 
 
1. Zorg ervoor dat bij afwezigheid uw deur altijd op slot is en de ramen 

dicht. Zelfs als u maar even weg bent.  

2. Gaat u voor een langere periode weg? Creëer de illusie dat uw huis of appartement bewoond is: 

stel een programma in om regelmatig licht te laten branden, de radio te laten spelen, enz. Vraag 

aan een buur om uw brievenbus leeg te maken. En geef bij uw lokale politie aan dat u weg zult 

zijn zodat zij eventueel wat vaker voor uw deur kunnen passeren.  
 
3. Schrijf nooit uw adres op uw sleutelhanger of op andere zaken die u kwijt kunt raken.   
4. Hebt u uw sleutels verloren? Gebruik niet gewoon de reserve-exemplaren, maar laat liever 

uw sloten vervangen.  

5. Neem foto’s van uw waardevolle bezittingen. Als zij gestolen worden, maakt deze informatie de 

vergoeding door de verzekeringsmaatschappij eenvoudiger.  

 
 Goed om weten 

  
Als u bij uw terugkeer thuis vaststelt dat er werd ingebroken, 

raak dan niets aan, verwittig de politie en wacht op hun 

aankomst voor u in uw woning rondkijkt. 

Uw Woning 

Diefstalpreventie 

Maak van uw woning geen pretparkattractie voor inbrekers. 


