
Inbraakpreventie  tips van Evert Jansen  (ex-inbreker)  

( voor onze Gemeente bij de start van Buurtpreventie Burggooi een presentatie gegeven) 

 

Bron: Radar nr 3 2016 

Feit: Inbraken worden voor 98% gepleegd door gelegenheidsdieven, vaak niet zo lieve 

jongens uit de buurt.Remedie: Maak het voor hun zo lastig mogelijk 

Afsluiten – Afschrikken – Afleiden 

Afsluiten 

1. Voordeur en achterdeur goed op slot, ook al ga je maar even weg. 

Vergeet niet de balkondeur, het wc-raampje, de schuur en een ingang achterom;  

gebruik anti-inbraakstrips. 

2. Laat geen sleutels in deur-of raamsloten zitten.(hengelen!) 

3. Brievenbus: zorg voor een stevige opvangzak of –kast 

4. Een schuifpui is de droom van iedere inbreker: voorzie die van een anti-inbraakstang 

en sloten met kerntrek-beveiliging (3 sterren). 

5. Wil je zeker weten of je safe zit: 

Via politiekeurmerk.nl vind je bedrijven, die voldoen aan het  politiekeurmerk “Veilig 

Wonen” 

De kans op inbraak met dit keurmerk is 90% minder en wellicht beloont je 

inbraakverzekering je. 

 



 

 

Afschrikken 

 Je huis is een ideaal object voor inbrekers 

1. Als het slecht verlicht is. 

Gebruik schemerverlichting en op essentiële punten schrikverlichting. 

2. Veel hoge struiken in de voortuin en de voordeur niet zichtbaar vanaf de straat. 

3. Ladders, kruiwagens en kliko’s buiten inbrekersbereik of zet ze vast. 

Afleiden 

Ook als je alles goed hebt afgesloten, zorg dan ook dat je de indruk wekt dat er iemand thuis 

is. 

1. Licht op tijdschakelaars, op meerdere plaatsen en met steeds  verschillende 

schakelmomenten ’s nachts, ook boven. 

2. Ruim je huis niet te netjes op: geef de indruk dat er geleefd wordt. 

3. Zorg voor een “nee-nee” sticker als je lang weg bent 

Voor de oppassers: prettig als de post wordt weggehaald, maar leg geen bergen post 

zichtbaar op de tafel en sluit met regelmaat de gordijnen (ook boven), zoals dat 

normaal gebeurd. 

4. Zorg dat er zoals normaal een auto voor de deur, op de oprit staat. 

5. Laat niet met foto’s op social media ( Facbook, Twitter etc.) aan een grote groep 

mensen zien dat je met vakantie bent. 

            

  

 


