BEVEILIGINGSMAATREGELEN
WOONHUIS / BEDRIJF (O1)

Inleiding:
Tijdens ons bezoek hebben wij u op een aantal organisatorische maatregelen
geattendeerd die u zelf kunt realiseren of welke aandacht nodig hebben. Het totale
pakket organisatorische maatregelen zal van geval tot geval verschillen; het is sterk
afhankelijk van de situatie. Hieronder staat een opsomming van mogelijke maatregelen
die bij u van toepassing (kunnen) zijn. Heeft u vragen hierover of bij twijfel neem dan
contact met ons op via 088-8887666.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Woonhuisbeveiliging in uw woning:



Verzeker u ervan dat u goed werkende sloten heeft



Een metalen of houten spijl in het kozijn van uw schuifpui voorkomt het makkelijk
openbreken van deze.



Sluit uw ramen ook als u maar even weg bent.



Laat geen waardevolle eigendommen in het zicht liggen.



Laat geen sleutels in het slot zitten, zorg dat u ze veilig opbergt ook als u zelf thuis
bent.



Voorzie alle ramen op de benedenverdieping van sloten.



Markeer al uw waardevolle spullen met uw postcode, maak een
inventarisatielijst/foto’s



Zorg voor een goede verlichting. Dit wekt de indruk dat er iemand thuis is.



Investeer in een beveiligingssysteem, beveiligingssystemen schrikken inbrekers af.



Beveiligingssystemen geven rust, doordat u 24 uur per dag bewaakt.

Vervolg;
Woonhuisbeveiliging buiten de woning:


Zorg voor goede buitenverlichting. Schaf buitenverlichting met
bewegingsdetectoren aan.



Onderhoud uw tuin – zorg ervoor dat u voldoende zicht heeft vanuit de voor en
achtertuin op uw huis.



Bomen moeten gesnoeid worden, zodat inbrekers niet bij de bovenste verdieping
kunnen.



Zorg ervoor dat uw tuingereedschap opgeborgen is, ook uw vuilcontainer en
ladder…



Sluit uw garagedeur goed af – speciaal als de garage met het woonhuis verbonden
is.



Sluit uw tuin goed af.



Plaats spijlen bovenop uw tuinhek zodat het voor inbrekers lastiger is om in uw tuin
te komen.



Laat nooit een sleutel onder de deurmat of in een plantenbak achter.

Vervolg;
Woonhuisbeveiliging in de winter:
Tijdens de wintermaanden wanneer het eerder donker wordt hebben inbrekers een
voordeel om niet gezien te worden.
Hierbij extra 10 tips samengesteld om uw woonhuis beter te beveiligen tijdens de winter.


Zorg ervoor dat tenminste één kamer verlicht is als u weg bent.



Verwijder of snoei alle bomen, heggen en struiken die hoger dan een meter zijn.



Laat uw antwoordapparaat nooit aangeven dat u niet thuis bent.



Zorg ervoor dat uw post weggehaald wordt als u er niet bent en laat geen briefjes
op de deur achter.



Doe uw ramen en deuren op slot.



Markeer uw eigendommen met een UV marker. Schrijf uw postcode en nummer van
uw huis op.



Investeer in een woonhuisbeveiligingssysteem om inbrekers weg te houden.



Zorg ervoor dat het huis er niet verlaten uitziet als u weg bent.



Gebruik tijdschakelaars voor lampen en televisie.



Laat een auto op de oprit staan of vraag uw buren tijdens uw afwezigheid hun auto
er te parkeren.

Hulp nodig?
Bel ons 088-8887666 of bezoek ons: De Gruisdonk 45 Venlo-Blerick

