Licht zet inbrekers
in het zicht
Tips

Stel tijdschakelaars
in op wisselende
tijdstippen
Zorg voor buiten
verlichting met een
bewegingssensor
Zorg voor goed
hang- en sluitwerk
Draai de deur op slot

Snoei struiken kort
om goed zicht te
houden op de
voordeur

Extra tips

Licht zet inbrekers in het zicht!
Inbrekers houden niet van goed
verlichte huizen, hun inbraak
pogingen vallen dan sneller op.
Besteed daarom aandacht aan de
verlichting van uw woning. Denk
hierbij aan buitenverlichting die
aanspringt als er beweging is en
een tijdschakelaar voor de lampen
binnenshuis. Ook helpt het als u
ervoor zorgt dat het zicht op uw
ramen en deuren niet wordt
belemmerd door bijvoorbeeld
bosjes of struiken. En daarnaast
blijven goede sloten natuurlijk
belangrijk. Draai uw deur altijd op
slot, ook als u maar even weg
bent.

schuur of garage, zodat
inbrekers ze niet als hulp
middel kunnen gebruiken om
op te klimmen.
- Zorg dat waardevolle spullen
zoals laptops, tablets en
smartphone niet zichtbaar
zijn van buitenaf.

En als er dan tóch is ingebroken:
- Bel 112 als u vermoedt dat de
daders nog in de buurt zijn.
- Bel 0900-8844 als u aangifte
wilt doen. Dan komt de politie bij
u thuis de aangifte opnemen en
direct kijken of er sporen zijn
achtergebleven die kunnen
leiden naar een dader. Ruim
daarom de schade nog niet op
en wacht tot u de politie
gesproken heeft.
- Blokkeer gestolen bankpassen
en simkaarten van gestolen
telefoons.

Kijk voor meer informatie op www.politie.nl

17243

- Zorg dat het lijkt alsof er
iemand thuis is als u afwezig
bent. Dat kan bijvoorbeeld
door servies op tafel of het
aanrecht te laten staan en
stapels post niet in het zicht te
leggen als u op vakantie bent.
- Zet ladders en afvalcontainers
vast of zet ze binnen in een

