
Of u nu slechts enkele dagen weg-

gaat of voor een lange tĳ d op 

vakantie vertrekt, hierna volgen 

enkele adviezen om uw woning in 

alle veiligheid achter te laten.

Laat je enkel verrassen
op vakantie
• Vertrekt u op vakantie? Niet 

 iedereen hoeft dat te weten, 
wees dus discreet op sociale 
media.

• Doe de deuren, de ramen en 
de garage op slot. Bewaar uw 
gereedschap en ladder in het 
 tuinhuis en doe het op slot.

• Laat aantrekkelĳ ke voorwerpen 
niet in het zicht liggen.

• Vraag uw buren of ze uw huis 
in het oog willen houden, zo 
kunnen zĳ  verdachte situaties 
opmerken. Het sociaal netwerk 
speelt een essentiële rol om 
inbraken te voorkomen.

• Uw buren kunnen ook de 
brieven bus leegmaken, de rol-
luiken op halen en neerlaten. 

• Denk eraan dat u de verlichting 
kunt regelen met tĳ dschake-
laars. Kortom, geef het huis een 
bewoonde indruk.

• Noteer en bewaar de serie-
num mers van uw  apparaten. 
Als ze na diefstal worden 
 teruggevonden, krĳ gt u ze 
 mogelĳ k terug. U kunt ze ook 
merken om de  inbrekers nog 
meer af te schrikken.

• Maak regelmatig een back-up 
van uw bestanden en familie-
foto’s.

DOE EEN BEROEP 
OP EEN DIEFSTAL-
PREVENTIEADVISEUR 
Deze specialist van 
politie of gemeente lĳ ke 
administratie brengt 
een gratis  bezoek aan 
uw  woning en zoekt 
samen met u de zwakke 
punten van uw woning.
Hĳ  geeft u advies over 
de beveiligings maat-
regelen die u kunt 
nemen.

• Het is gratis.
• Hĳ  geeft advies 

op maat.
• Hĳ  geeft neutraal en 

objectief advies.
• Zĳ n aanbevelingen 

zĳ n niet bindend.

VAKANTIE-
TOEZICHT
Vraag gratis toezicht voor uw 
woning aan als u minstens 
1 week wegblĳ ft. De politie 
zal dan patrouilleren in de 
buurt van uw woning. U doet 
de aanvraag ten minste één 
week voor uw vertrek!

  www.police.be

Bekĳ k onze inbraak-
preventietips op 

www.1dagniet.be

Inbraken?

Maak een afspraak op de website: 
www.diefstalpreventie adviseur.be



Bekĳ k onze inbraak-
preventietips op 
www.1dagniet.be

Een vakantie 
om van te 
genieten

Een thuis-
komst om 
te vermĳ den

#1dagnietBE
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