Preventietips en maatregelen
bij verschillende inbraakmethodes
Inbrekers hebben verschillende methodes om in te breken. U kunt een preventieadvies vragen aan een erkend Politie Keurmerk Veilig Wonen bedrijf
(PKVW-bedrijf) dat een compleet pakket aan goede maatregelen biedt. Maar door eens goed rond te kijken naar onveilige punten rondom uw huis, kunt
u ook zelf een aantal veiligheidsmaatregelen nemen die niet veel geld hoeven te kosten. Hieronder staat een overzicht van de meest voorkomende
inbraakmethoden met tips voor preventie en zelf te nemen maatregelen. Genoemde artikelen zijn veelal verkrijgbaar bij de bouwmarkten, via internet
of www.veiligwonenwinkel.nl. Meer informatie vindt u ook op www.amersfoort.nl/veilig en www.politiekeurmerk.nl.
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Openbreken:
Met een schroevendraaier of een koevoet kan de
inbreker uw deur of uw raam openbreken.

Zorg dat ramen en deuren goed - en
zonder grote kieren - in het stevige
kozijn passen.

Plaats een anti-inbraakstrip en/of
bijzetsloten op uw ramen en deuren.
Gemiddelde kosten per stuk € 60-75.
Raambeveiliging SKG®** vanaf € 17.
Deurbeveiliging SKG®** vanaf € 25.

Gaatjesboormethode:
De inbreker boort een gaatje onder het slot of
raamboompje. Met een stuk ijzerdraad of
schroevendraaier kan de inbreker de sleutel die
nog in het slot zit of het raamboompje
omdraaien en de deur of het raam open krijgen.

Doe ramen en deuren altijd op slot.
Haal de sleutel uit het slot en berg
deze uit het zicht op.

Plaats inbraakwerende raamboompjes
(SKG®*) die met een sleutel afsluitbaar zijn (en sluit deze ook consequent af). Sleuteltjes uit de sloten
verwijderen en uit het zicht opbergen.
Gemiddelde kosten per stuk € 25-30.

Flipperen:
Als uw deur niet op slot is, kan de inbreker door
bijvoorbeeld een bankpas tussen slot en deur te
schuiven, de deur open krijgen.

Doe deuren altijd op slot. Haal de
sleutel uit het slot en berg deze uit het
zicht op.Een anti-inbraakstrip maakt
‘flipperen’ vrijwel onmogelijk.

Plaats een anti-inbraakstrip op
uw deur.
Gemiddelde kosten € 60-75.
Kosten bij consequent op slot
draaien: geen.

Hengelen:
Met een kleerhanger of een stuk ijzerdraad kan
de inbreker het slot opentrekken of de deurklink
via de brievenbus naar beneden trekken.

Doe deuren altijd op slot. Haal de
sleutel uit het slot en berg deze uit het
zicht op.

Plaats een brievenzak of brievenbusbeveiliger.
Gemiddelde kosten brievenzak/
postvanger of brievenbusbeveiliger
per stuk € 25-30.
Kosten bij consequent op slot
draaien: geen.
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De Bulgaarse methode + cilindertrekken:
Als de cilinder van uw slot uitsteekt, kan de
inbreker de cilinder met een tang afbreken. Een
veiligheidsbeslag met schroeven aan de
buitenzijde draait de inbreker los om de cilinder
te kunnen afbreken of uittrekken.

Plaats veiligheidsbeslag (SKG®**)
zonder schroeven aan de buitenzijde
en zorg dat de cilinder niet uitsteekt.
Veiligheidsbeslag met SKG®***
voorkomt ook cilindertrekken.

Plaats veiligheidsbeslag zonder
schroeven aan de buitenzijde.
Gemiddelde kosten € 45.

Inbraak via bovenlichtjes:
Bovenlichtjes zijn de kleine (klap)raampjes,
veelal boven een ander raam. Ook door een
klein raampje kan de inbreker naar binnen
komen of het raam eronder open krijgen.

Sluit kleine bovenraampjes als u niet
thuis bent. Plaats eventueel een
barrièrestang. Het raam kan dan
eventueel open blijven als u weggaat.
Zorg er wel voor dat de opening kleiner
dan 15 cm is.

Plaats een barrièrestang.
Gemiddelde kosten € 45.

Ingooien ruit:
Soms gooien inbrekers een raam in als ze de
buit voor het grijpen zien liggen. Laptops,
tablets, telefoons, muziekspelers,
portemonnees of autosleutels worden door de
inbreker in één greep meegenomen.

Leg waardevolle spullen altijd uit het
zicht, zodat een dader minder
aanleiding ziet een steen door een ruit
te gooien. Laat ook geen materialen
zoals stoeptegels, bakstenen, e.d. rond
uw huis slingeren.

n.v.t.

Babbeltruc:
Met een smoesje proberen onbekende mensen
bij u binnen te komen. Ze bellen aan en zeggen
bijvoorbeeld dat ze meterstanden komen
opnemen, een enquête houden of een pakje
brengen. Eenmaal binnen, kunnen zij
waardevolle spullen meenemen.

Via een deurspion raam kunt u zien of
degene die aanbelt een bekende van u
is. Zo niet, dan kunt u vragen naar het
identiteitsbewijs en daarna besluiten
of u de persoon binnenlaat. Blijf altijd
bij de onbekende bezoeker en handel
zoveel mogelijk af bij de voordeur.

Plaats een stevige kierstandhouder op
de deur. Zo kunt u door een kier zien
wie er voor de deur staan, maar
kunnen ze niet naar binnen.
Kosten vanaf € 15.

Insluipen:
De inbreker maakt gebruik van een openstaande (achter)deur of raam en sluipt zo uw
huis in. Dat kan ook gebeuren als u thuis bent.
Soms komt de inbreker binnen door een touwtje
dat u uit de brievenbus heeft hangen of klimt
door een openstaand raam via een regenpijp
of kliko.

Sluit (achter)deuren en ramen altijd
af. Ook als u thuis bent en er geen
zicht op heeft. Haal sleutels uit de
sloten en berg ze uit het zicht op. Zorg
ook dat inbrekers geen opklimmogelijkheden hebben. Ruim ladders en ander
opklimmateriaal rond uw huis op. Geef
het huis als u niet thuis bent zoveel
mogelijk een bewoonde indruk,
bijvoorbeeld door licht aan te laten.

Plaats een anti-opklimbeugel om uw
regenpijp.
Gemiddelde kosten € 20.
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