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Voorlichting en informatie
Het ABC van veilig wonen
Organisatorische maatregelen;
Wat u moet Doen en wat u beslist moet Laten.

Doen:
Als u uw woning verlaat, al is het maar even, sluit ramen en deuren dan -af, Vergeet ook de ramen en
deuren op de eerste etage niet.
Berg sleutels van raam- en deursloten goed op en niet vlak in de buurt van beweegbare ramen en deuren.
Berg reservesleutels op of leg ze in een kluis en doe er beslist geen label aan.
Gaat u op vakantie waarschuw dan uw buren wanneer u weg gaat en terugkomt. Laat eventueel hun (2e)
auto parkeren op uw oprit.
Vul een vakantiekaart in en lever deze af op het politiebureau (niet landelijk in gebruik bij alle
politieregio's)
Berg opklimmaterialen zoals ladder, tuinmeubilair, altijd op of leg deze deugdelijk vast.
Regelmatig de post uit de brievenbus laten halen tijdens uw afwezigheid.
Tuin en planten tijdens uw langdurige afwezigheid laten verzorgen. Een onverzorgde tuin, hoog gras,
verdorde planten in de vensterbank enz., geven aan dat de bewoners langdurig afwezig zijn.
Zorg dat uw huis een bewoonde indruk maakt. Laat uw huis er uitzien alsof u nog aanwezig bent.
Laat met behulp van schakelklokken verlichting aan- en uitgaan. Bewaar reservelampen in de meterkast.
Merk en registreer uw waardevolle goederen.
Maak voor uw gezin een vluchtplan om bij rookontwikkeling of brand met het hele gezin de juiste
vluchtroute te kunnen nemen en huisdieren en belangrijke goederen veilig te stellen.
Heeft u een diefstalgevoelige auto monteer dan een startonderbreker in het voertuig.
Schaf voor kostbaarheden en waardevolle documenten een inbraakwerend kastje aan.
Bent u bevreesd voor brand, schaf dan een brandwerend kastje aan.
Laat uw eigendomspapieren zoals overschrijvingsbewijs kenteken, paspoort, rijbewijs enz. niet
rondsli ngeren.
Laten:
Als u weg gaat of gaat slapen de buitenverlichting uitschakelen.
Een touwtje uit de brievenbus laten hangen of een sleutel in/onder een bloempot leggen.
Waardevolle goederen uitnodigend neerzetten zodat ze vanaf buiten goed zichtbaar zijn.
Een bericht op de deur achterlaten waarop vermeld staat dat u weg bent of dat de sleutel bij de buren ligt.
Als u op vakantie gaat dit vermelden op uw antwoordapparaat.
(Auto)sleutels, autopapieren en dergelijke in uw jas aan de kapstok laten zitten op korte afstand van de
brievenbus. Dit in verband met het hengelen door de brievenbus.
Planten van de vensterbank halen als u weggaat of laten afsterven.
Bedrading van verlichting op de muur van uw huis bevestigen.
Wandcontactdozen in uew tuin onder spanning laten staan.
(Tuin)gereedschap rondom uw woning laten liggen.
Uw schuur of berging onafgesloten laten.
Sleutels in raam- deursloten laten zitten.
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