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Is mijn woning
goed beveiligd?

Checklist woning
Is mijn woning goed beveiligd?
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Laat u sleutels op de binnenzijde van de deur steken?
A. Dit doe ik nooit, ik berg ze veilig op
B. Ik steek ze alleen op een deur als ik thuis ben
C. Ik laat mijn sleutels altijd op de deur steken
Er wordt aangebeld
A. Ik tracht te weten te komen wie er belt alvorens de deur echt te openen
B. Ik doe altijd open
C. Ik vraag of de persoon zich kan legitimeren ( leurderskaart,
legitimatiekaart )
Als ik eventjes weg ben (bakker, boodschappen, krantenwinkel,...)
A. Dan sluit ik alle ramen af
B. Dan blijven de ramen met vliegenraam open
C. Dan laat ik enkel een kantelraam open dat voorzien is van een kruk met
slot
De buitendeuren (appartementsdeur) zijn op slot
A. Altijd
B. Enkel als ik weg ben
C. Nooit slotvast
Ik laat ’s avonds steeds een licht branden om een bewoonde indruk te geven
A. Ik heb een lamp aangesloten op een tijdschakelaar zodat er ’s avonds
altijd licht brandt
B. Mijn tijdschakelaar wordt enkel gebruikt tijdens de vakantie
C. Als ik afwezig ben laat ik geen licht branden
Als ik met vakantie ben
A. Spreek ik een bericht in op het antwoordapparaat
B. Laat ik dit aan iedereen weten die ik ken, hoe meer mensen dit weten,
hoe beter
C. Dan licht ik mijn buren in, laat ik regelmatig mijn brievenbus leegmaken,
de platen water geven...
Voorwerpen in de tuin (tuinmeubelen, ladder, container, werktuigen,…)
A. Alle losse voorwerpen worden steeds opgeborgen
B. Ik berg de losse voorwerpen enkel op als ik met vakantie ga
C. Ik laat alle losse voorwerpen steeds buiten staan
… en aan de achterzijde van de woning
A. Is er een tuinverlichting met bewegingsdetector
B. Staan enkel wat tuinmeubelen
C. Staan tuinmeubelen maar er is ook een afschrikkende verlichting
Ik weet wat ik bezit
A. Ik weet enkel het merk en type van toestellen omdat ik de facturen
klasseer
B. Ik heb eigenlijk geen idee wat ik bezit
C. Al mijn waardevolle voorwerpen zijn geregistreerd, gefotografeerd of
gegraveerd

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

De voordeur is voorzien van een cilinderslot
A. Dit is beschermd aan de buitenzijde met een plaatje waarbij de schroeven
zichtbaar zijn
B. De cilinder steekt uit de deur
C. De cilinder is beschermd met een veiligheidsrozet of -beslag
De voordeur is voorzien van…
A. Een enkel slot en een nachtslot dat ik eigenlijk niet gebruik
B. Meerdere sloten, doch ik gebruik er overdag slechts één, de andere
gebruik ik enkel ’s nachts
C. Meerdere sloten, die ik zowel overdag als ’s nachts gebruik
De ramen beschikken over meerdere vergrendelingspunten
A. Neen, ze worden op slechts één punt vergrendeld
B. De ramen beschikken standaard over meerdere vergrendelingspunten
(meerpuntsvergrendeling)
C. Ik heb extra schuifgrendeltjes geplaatst
Schuifraam op de benedenverdieping?
A. Dit is voorzien van één goed slot (zwenkschoothaakslot)
B. Dit is voorzien van een extra slot (opzetslot)
C. Dit is voorzien van een deurbalk zodat de schuifdeur niet geopend kan
worden zonder deze weg te halen
Klapraampjes
A. Zijn voorzien van valbeugels maar ik sluit ze toch tijdens mijn afwezigheid
B. Zijn voorzien van valbeugels zodat je ze niet verder kan openduwen
C. Staan steeds open
De koepels zijn bevestigd met
A. Gewone schroeven van buitenaf
B. Veiligheidsschroeven of ééntoersbouten (kunnen niet losgeschroefd
worden)
C. Sommige schroeven zijn vervangen door veiligheidsschroeven
Het kelderrooster
A. Is stevig vastgemaakt met een ketting en een opspankabel en kan niet
opgetild worden
B. Is uitgerust met een ketting en een opspankabel
C. Is los en kan verwijderd worden
De garagepoort
A. Wordt enkel beveiligd door het standaardslot en/of grendel in vloer
plafond
B. Kan aan de binnenzijde extra beveiligd worden
C. Kan aan de binnenzijde extra beveiligd worden, maar dit doe ik enkel als
ik langer afwezig ben
Een alarmsysteem?
A. Zo ja, dan activeer ik het altijd, zowel wanneer ik thuis ben, ‘s nachts of
als ik weg ben
B. Ik activeer het enkel tijdens mijn afwezigheid
C. Ik activeer het enkel als ik me onveilig voel (vb: inbraak in de buurt)
Kent u de dienst technopreventie van de preventiecel van Jette?
A. Neen, want ik heb nog geen inbraak gehad
B. Ja, maar ik heb er nog geen beroep op gedaan
C. Ja, ik heb al advies gekregen, beter voorkomen dan genezen
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Tussen 104 en 114
Proficiat! U hebt een goed preventief gedrag.
Tussen 74 en 104
U hebt reeds inspanningen geleverd om uw woning te beveiligen, maar er zijn nog
verbeteringen mogelijk. Laat u niet misleiden door een fout veiligheidsgevoel. Ga op
zoek naar de zwakke plekken in uw woning.
Vraag gratis raad aan de inbraakpreventiecel van Jette (Tel: 02.423.11.56).
Minder dan 74
Om verscheidene redenen is uw woning bijzonder kwetsbaar voor inbraken. Word
geen gemakkelijke prooi. Zoek de zwakke plekken van uw woning.
Vraag gratis raad aan de inbraakpreventiecel van Jette (Tel: 02.423.11.56).
Beschikt u over een internetverbinding, surf dan naar www.besafe.be
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