
Tips voor de klant 

Sluit ramen en deuren altijd goed af, ook overdag 

Veel mensen denken dat de meeste inbraken ’s nachts plaatsvinden, maar onderzoek laat een 

ander beeld zien. De meeste inbraken vinden plaats in de middag- of avonduren, maar liefst 

60 procent. Het zwaartepunt ligt in het weekend, tussen 16.00 en 20.00 uur. Sluit dus altijd 

alles goed af. Zeker deuren en ramen in de nabijheid van een schutting, regenpijp, balkon of 

plat dak. 

Zorg dat u kunt zien wie er voor de deur staat 

Zorg dat u vanachter uw voordeur door een ruit - in of naast de deur, eventueel via 

deurcommunicatie, kunt zien wie er voor uw deur staat. Denk daarbij ook aan een goede 

buitenlamp bij de voordeur zodat het gezicht van de bezoeker(s) goed te zien is. 

Bied inbrekers geen hulpmiddelen 

Laat geen ladders, trapjes, vuilnisbakken of gereedschap los in de tuin liggen. Haal altijd alle 

sleutels uit deuren of ramen. En leg geen sleutel onder een bloempot of deurmat. 

Hang geen adreslabels aan sleutels of de sleutelbos 

Raakt u ooit een keer een sleutel of sleutelbos kwijt, dan weet de vinder in elk geval niet van 

welke woning het is. 

Laat geen waardevolle spullen in het zicht liggen 

Leg geen waardevolle spullen zoals telefoons, camera’s, laptops en iPads in het zicht, maar 

berg ze goed op, bijvoorbeeld in een inbraakwerende kluis. Veel dieven zijn 

gelegenheidsinbrekers. Alles wat er uitnodigend uitziet vergroot de kans dat ze het op uw 

woning voorzien. 

Een bewoonde indruk schrikt af  

Een krant of tijdschrift en wat (vuil) vaatwerk op de keukentafel of het aanrechtblad creëren 

een bewoonde indruk. Ook door het plaatsen van tijdschakelaars, waarmee lampen aangaan 

wanneer het donker wordt, kan een bewoonde indruk worden gecreëerd. 

Kijk uit met telefonische enquêtes 

Pas bijvoorbeeld op met vragen over uw vakantie, maar ook met bezoekers aan uw deur zoals 

meteropnemers of mensen die uw toilet of telefoon willen gebruiken. 

Hang geen briefjes op 

Denk daarbij aan briefjes als “Ben weg tot 13.00 uur” of “Even naar de supermarkt”. Het lijkt 

zo onschuldig maar iemand met slechte bedoelingen heeft aan die melding genoeg. 

Houd contact met uw buren 



Goed contact met buren en buurtbewoners is van belang. Maak afspraken met uw buren om 

over en weer een oogje in het zeil te houden. Zeker in geval van vakantie of andere langdurige 

afwezigheid. Via een WhatsApp-groep wisselt u gratis en snel informatie uit over uw buurt. 

Zo helpt u mee aan een veiligere buurt. Bekijk voor meer informatie de webpagina WhatsApp 

groepen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). 

Registreer bezittingen 

Als u uw bezittingen registreert, is de kans groter dat u ze na een inbraak weer terugkrijgt. 

Bovendien helpt uw registratie bij het opsporen van de daders. Er zijn verschillende 

mogelijkheden om uw eigendommen te registreren. U kunt onder meer het 

kostbaarhedenregistratieformulier op politiekeurmerk.nl gebruiken. Verder is het mogelijk om 

de app van stopheling.nl te gebruiken of kunt u naar dnavaneensieraad.nl gaan om een 

beschrijving van uw juwelen te maken en die te printen. Installeer daarnaast ‘track & trace-

software’ op mobiele telefoon(s), laptop(s) of tablet(s) zodat deze sneller kunnen worden 

opgespoord. 

Word lid van bij Burgernet 

Bij Burgernet werkt u samen met de gemeente en de politie aan veiligheid in de buurt. Hoe 

meer mensen hieraan deelnemen, hoe groter de kans dat de politie een verdacht persoon kan 

opsporen. 

 

https://hetccv.nl/onderwerpen/woninginbraak/toolkit-met-middelen/whatsapp-groepen/
https://hetccv.nl/onderwerpen/woninginbraak/toolkit-met-middelen/whatsapp-groepen/
http://www.politiekeurmerk.nl/bewoners/preventietips/registreer-uw-eigendommen/
http://www.stopheling.nl/
http://applicaties.politieacademie.nl/sieraden/
https://www.burgernet.nl/

