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Inbraakpreventietips om uw woning beter te beveiligen 
 

1. Zorg voor degelijk hang- en sluitwerk en gebruik het ook. 
2. Zet waardevolle spullen zo neer dat ze niet direct zichtbaar zijn vanaf de straat. 
3. Sommige inbrekers kunnen door een wc-raampje, sluit het daarom af en beveilig het 

eventueel. 
4. Laat de sleutels nooit in deuren of ramen zitten. Mocht een inbreker toch in uw huis komen, 

dan bepaalt hij eerst de vluchtroute. Als er dan in elke deur een sleutel zit, kan de inbreker 
eenvoudig vluchten. Bovendien is hij op die manier ook in staat om grotere spullen mee te 
nemen. 

5. Hang vitrage op voor de ramen of maak gebruik van raamfolie, zodat inbrekers niet naar 
binnen kunnen kijken. 

6. Gebruik buitenverlichting. Een inbreker heeft een hekel aan licht. 
7. Laat geen ladders, afvalcontainers en/of (tuin) gereedschap in de tuin staan, waarmee 

inbrekers eenvoudig kunnen inbreken. 
8. Zorg dat er geen latwerken, pergola’s en dergelijke zijn waarlangs inbrekers omhoog kunnen 

klimmen. 
9. Zorg dat de voordeur en de hele voorgevel in het zicht blijft, plaats daar geen bomen of (grote) 

struiken. 
10. Bij een poortdeur: zorg voor een goed slot. 
11. Haal de stroom van buitenstopcontacten.  

 
 
Extra tips tijdens langdurige afwezigheid (vakantie) 
 

1. Laat ’s avonds op een aantal plaatsen het licht branden met behulp van bijvoorbeeld een 
schakelklok. Doe dat ook op de bovenverdieping. 

2. Houd de gordijnen op de bovenverdieping dicht. Mochten inbrekers ’s nachts door de wijk 
struinen, dan hebben ze niet meteen door dat er niemand thuis is. 

3. Vertel de buren wanneer u met vakantie gaat, zodat ze een oogje in het zeil kunnen houden. 
4. Zorg ervoor dat een auto op de oprit staat. 
5. Laat op tafel een opengeslagen tijdschrift liggen of leg wat speelgoed op de grond, zodat het 

huis een bewoonde indruk maakt. 
6. Haal de planten niet uit de vensterbank, maar vraag iemand om ze water te geven. Laat ook 

de brievenbus legen en de post op een plaats leggen die vanaf de straat niet zichtbaar is. 
7. Laat geen volle vuilniszakken achter. 
8. Meld op Twitter, Hyves, MySpace, etc. niet dat u op vakantie gaat. Wees ook voorzichtig met 

uw afwezigheidsbericht op uw voicemail en in uw e-mailprogramma. 

 
 
 

      
  


