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Op vakantie of even afwezig?
Je vertrekt binnenkort op vakantie en laat je woning niet graag onbewaakt achter? Vraag een vriend,
familielid of buurman om een oogje in het zeil te houden.
Ook Politie Antwerpen is altijd thuis en altijd van dienst.

Tips om je woning in alle veiligheid achter te laten
Wanneer je op vakantie gaat of om een andere reden korte of langere tijd afwezig bent, is dat snel aan je
woning te merken. Een oplettende inbreker pikt deze signalen snel op en kan zo zijn kans wagen om in te
breken.
Zorg er daarom voor dat je iemand inschakelt om een oogje in het zeil te houden: je buren kunnen in de
gaten houden wie er langs komt, familie en vrienden kunnen regelmatig, met een sleutel, eens komen kijken
en het huis zo een bewoonde indruk geven.
Lees zeker ook onderstaande tips om je woning in alle veiligheid achter te laten en pas toe wat mogelijk is:
Laat geen afwezigheidsbericht achter op je deur of antwoordapparaat.
Wees ook voorzichtig met wat je op Facebook, Twitter of andere sociale media post. Dieven lezen
mee.
Zet de leveringen van de bakker of de melkboer tijdelijk stop.
Schakel je telefoon door naar je gsm of een ander toestel.
Laat ’s avonds licht branden. Werk hiervoor met een tijdschakelaar en spaarlampen.
Vraag iemand om de brievenbus leeg te maken, de rolluiken op en neer te laten en de gordijnen te
openen en te sluiten.
Bij langere afwezigheid: vraag iemand om je gras te maaien.
Laat geen ladders of klein gereedschap slingeren in de tuin. Berg ze veilig en slotvast op.
Berg ook je tuinmeubelen op. Inbrekers stapelen ze op om op de eerste verdieping te geraken.
Sluit alle ramen volledig. Ramen op kiepstand of vliegenramen zijn kinderspel voor inbrekers.
Sluit kelderroosters en hekken met een kettingslot.
Plaats geen kostbare zaken in het zicht van voorbijgangers.
Bewaar juwelen en geld achter slot en grendel.
Noteer de serienummers van waardevolle voorwerpen [1].
Laat je sleutels niet in het slot zitten. Neem ze mee of geef ze aan een vertrouwenspersoon.
Activeer het alarm voor je vertrekt en breng de alarmcentrale op de hoogte van je afwezigheid.
Controleer het met de checklist vertrek [2] van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Politietoezicht aanvragen?
Is er niemand die je vertrouwt om tijdens je afwezigheid je woning in de gaten te houden? Dan kan je een
beroep doen op politietoezicht van Politie Antwerpen.
We gaan na of alle deuren en ramen nog goed afgesloten zijn. Merken we iets ongewoons op, zoals een
losgemaakt kelderrooster of een geforceerde achterdeur, dan gaan we binnen kijken of er iets aan de hand is.
We verwittigen ook onmiddellijk de contactpersoon die je opgaf bij je aanvraag.
Let wel: politietoezicht kan vanaf 1 november 2014 enkel nog op volgende voorwaarden worden
aangevraagd:
Je vraagt het politietoezicht minstens een week op voorhand aan.
Je bent minstens een week weg van huis door een vakantie, je werk of een ziekenhuisverblijf.
Je woont in een open of halfopen bebouwing.
Korte verblijven komen dus niet meer in aanmerking en ook appartementen en rijhuizen controleren we niet
meer. Bij appartementen raken we vaak niet voorbij de deur van de inkomhal en bij rijhuizen kunnen we
enkel de voorgevel controleren. Van een grondige controle is in beide gevallen dan ook geen sprake. Als er
aan de voorgevel of inkomdeur iets gebeurde, rekenen we op de buren of medebewoners om de politie in te
lichten.

Ga naar het e-loket en vul het online formulier [3] in. Of stap even binnen bij je politiekantoor en vul het
aanvraagformulier ter plaatse in.

Nood aan nog meer inbraakpreventietips?
Wil je je woning nog beter beveiligen? Vraag dan gratis advies tegen woninginbraak aan Politiezone
Antwerpen. Wij komen je woning controleren en geven tips op maat van je huis of appartement. Maak snel
een afspraak via het online formulier [4] of ga langs bij je politiekantoor.

Lees ook
Anti-inbraakadvies [5]
Registreer je waardevolle spullen [1]
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