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Donkere maanden, vaak meer inbraken in woningen en auto’s 
Je kan er zelf veel aan doen om inbraak te voorkomen……  
 
Tips om woninginbraak te voorkomen 

• Zorg voor van goed hang- en sluitwerk op deuren en ramen. 
o Extra aanbeveling: een slot op kniehoogte. Hier wordt bij het forceren de meeste druk 

uitgeoefend.  
• Gebruik alle sloten op deuren en ramen ook echt, ook als u even bij de buren bent. Gebruik het 

nachtslot, niet alleen als u naar bed gaat.  
• Zorg dat deuren, ramen en sponningen in goede staat zijn. 
• Gebruik anti-inbraak strips, tegen het wrikken bij het slot om het zogenaamde flipperen te 

voorkomen 
• Zorg voor een goed en vrij uitzicht op de woning 

o Houd struiken en groen laag  
o Zorg voor goede verlichting 

• Zorg dat inbrekers geen ladders, containers etc. kunnen gebruiken om in de woningen te komen. 
Zet ze vast of berg ze op.  

• Leg waardevolle spullen (autosleutels, geld, laptop, Ipad, e.d.) niet in het zicht. 
• Hang geen touwtje uit de brievenbus, voor kinderen of buren. Ze kunnen ook aanbellen. 
• Haal de sleutels uit het slot en zorg dat de sleutels niet te zien zijn.  
• Leg geen sleutel onder de deurmat, op de deurpost of op een zichtbare plek.  
• Bent uw (even) weg, laat dan een lichtje zodat het lijkt alsof u thuis bent.  
• Doe uw gordijnen overdag open.  

 
Een weekendje weg of op vakantie? 

• Zorg dat u de inbreker niet via Hyves, Facebook, Google+ of Twitter (alvast) op de hoogte 
brengt dat u weg bent. 

• Houd de gordijnen open en laat de planten voor de ramen staan. 
• Laat een goede kennis, buur of familielid op uw huis letten, de post opruimen en uit het zicht 

leggen, laat deze even de krant lezen en een kopje koffie drinken. Hiermee wek je de indruk dat u 
thuis bent.  

• Gebruik een tijdklok om het licht aan en uit te doen, zodat het lijkt alsof er iemand thuis is.  
 

Auto inbraak 

• Laat geen waardevolle spullen in de auto liggen 
• Doe het dashbord kastje open als u de auto verlaat 
• Doe de auto altijd op slot 

 
Ingebroken, een poging of verdachte omstandigheden? 
Doe altijd aangifte bij de politie! Door meldingen en aangiften ontstaat er een goed beeld van de situatie 
en kan er beter actie ondernomen worden.  
 
Andere Tips?  
Heeft u helaas ervaring met inbraak gehad of heeft goede andere tips om inbraak te voorkomen? Deel ze 
met uw buren en inwoners van de wijk door deze te melden aan secretariaat@bvowd.nl Wij kunnen ze 
dan aan bovenstaande lijst toevoegen.  
 

 



  


