Checklist Veilig Wonen
De donkere dagen komen eraan. Dat is het moment waarop inbrekers actiever worden. Uw buurtpreventieteam
is iets bij uw woning opgevallen tijdens de surveillanceronde, daarvan brengen wij u graag op de hoogte.

Graag attenderen wij u op het volgende:
•

Ramen en deuren gaan te veel schuil achter schuttingen
of begroeiing.
Een inbreker wordt niet graag gezien. Met meer zicht op
de woning door de (over)buren, verkleint u de kans op een
inbraak .

•

De ramen/deuren staan open.
Doe deuren en ramen op slot met de sleutel. Ook al gaat u
maar heel even naar de buren, boodschappen doen of naar
boven om bijvoorbeeld de was op te hangen.

•

Er hangt een briefje op de deur met ‘ik ben even weg’.
Door te zeggen dat er niemand thuis is, maakt u het een
inbreker wel heel makkelijk.

•

Het huis ziet er onbewoond uit (donker en stil).
Een inbreker slaat graag toe als er niemand thuis is. Laat
de woning er daarom altijd bewoond uitzien als u weg
bent.

•

Er liggen waardevolle spullen in het zicht.
Waardevolle spullen zijn een uitnodiging om binnen te
komen. De inbreker hoeft niet te zoeken, dus grote kans
dat hij uw woning kiest.

•

Er is geen buitenverlichting.
Criminelen staan niet graag in het licht. Goede
buitenverlichting helpt tegen inbraak. Bijvoorbeeld een
lamp met schemerschakelaar die automatisch aangaat.

Wilt u uw woning ook technisch goed beveiligen?

2.

Verlichting bij buitendeuren
Zorg voor verlichting bij alle bereikbare deuren.
Is er algemene verlichting binnen een straal van
7,5 meter?

3.

Zicht op degene die voor de deur staat
Vanuit uw woning moet u eenvoudig kunnen zien
wie er voor uw voordeur staat. Door glas in of
naast de deur of door een deurspion.

4.

Een rookmelder op elke verdieping
Hang een rookmelder (goedgekeurd volgens BRL
6501) op een centrale plaats op elke verdieping.

U kunt nog meer doen om uw woning te beschermen tegen
inbrekers. Hieronder staan de vier belangrijkste eisen van het
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) voor u op een rijtje.
1.

Goedgekeurde sloten op ramen, deuren en
lichtkoepels
Gebruik op alle bereikbare toegangen goedgekeurd
hang-en-sluitwerk. Een slot dat voldoet aan het
Politiekeurmerk en volgens de regels is gemonteerd,
verkleint sterk de kans op een inbraak. Een goed slot
is herkenbaar aan het SKG-logo met sterren en het
® teken.

Extra tips:
•

Bel in verdachte situaties altijd 112

•

Word lid van een (digitale) buurtpreventiegroep

•

Contactgegevens buurtprevent:

Meer preventietips op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl of www.politiekeurmerk.nl
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