
Indien je kiest voor een elektronisch alarmsysteem, moet je je houden 
aan de wettelijke voorschriften. Voor meer informatie over de geldende 
regelgeving, kan je terecht bij de preventiedienst van de politiezone 
RIHO.

Gratis technopreventief advies
De medewerkers van de preventiedienst geven ook technopreventief 
advies. Ze geven vrijblijvend informatie over:

• Organisatorische maatregelen: het aannemen van enkele goede 
gewoontes (vb. geef altijd een bewoonde indruk aan je woning)

• Fysieke of bouwkundige maatregelen zoals goede verlichting, 
sloten,...

• Elektronische maatregelen: een alarmsysteem of camerabewaking 
kan een extra aanvulling zijn na het nemen van organisatorische en 
bouwkundige maatregelen.

Ben je toch slachtoffer geworden van een inbraak? Raak dan zeker niets 
aan en neem zo snel mogelijk contact op met de politie. Door een snelle 
en waardevolle aangifte, wordt de kans op een succesvolle opsporing 
aanzienlijk groter.

Wens je meer informatie of vrijblijvend en gratis technopreventief advies?

Preventiedienst politiezone RIHO 
Kwadestraat 159, 8800 Roeselare
051 23 14 85
LIST.PZ.RIHO.preventie@police.belgium.eu
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Inbraak in woningen
Preventie, een goede gewoonte



Jouw woning is geen etalage.
Leg waardevolle voorwerpen uit het 
zicht.
• Berg ze op en zorg er voor dat je van 

op straat geen waardevolle voorwerpen 
kan zien.

Voorkom nodeloze schade.
• Sluit geen binnendeuren of kasten bij vertrek.
Bewaar waardevolle zaken (geld, waardepapieren, …) niet 
onnodig in huis.
• Berg juwelen en andere voorwerpen niet op in de slaapkamer, 

badkamer of bureau.

Geef geen inlichtingen over jezelf.
• Opletten met informatie op Facebook/Twitter. Kondig je 

afwezigheid of nieuwste aankopen niet aan. Wees je bewust van 
de info omtrent jouw woning die je vrijgeeft door het posten van 
foto’s.

• Zet geen thuisadres op de reiskoffers: enkel naam, GSM en/of 
hotelbestemming.

Help de inbreker niet.
Sluit alle ramen en deuren.
• Maar ook de garage, tuinhuis en 

kelderraam, zelfs al ben je maar enkele 
minuten weg.

• Berg ladder en tuingereedschap op.
• Gebruik bestaande sluitingen! 
• Sluit buitendeuren af met de sleutel, dichttrekken volstaat niet.
• Gebruik veiligheidssloten waardoor inbrekers kostbare tijd verliezen.
Beheer je sleutels goed.
• Dus niet onder de deurmat of in de bloembak.
• Laat geen sleutels rondslingeren (bijvoorbeeld in de wagen).
• Bevestig geen plaatje met jouw naam en adres aan je 

sleutelhanger.

Zichtbaarheid van de woning.
Maak je huis goed zichtbaar.
• Door goede binnen- en buitenverlichting.
• Een laag gesnoeide voortuin maakt sociale controle mogelijk.
Vergeet de zij- en achterkant niet, want daar slaan ongewenste 
gasten bij voorkeur toe.

Merk en registreer waardevolle voorwerpen.
• Registreer het merk, type, eventueel een aantal bijzondere 

kenmerken. Fotografeer de voorwerpen, zeker diegene die moeilijk 
te omschrijven zijn (juwelen, schilderijen, …). 

• In geval van diefstal zal dit de identificatie vereenvoudigen.

Bij afwezigheid.
Geef je woning bij afwezigheid een 
bewoonde indruk.
• Laat wat verlichting (met tijdschakelaar) 

aan.
• Vermijd een volle brievenbus of briefje 

op de deur.
• Vraag aan iemand om de rolluiken op en 

neer te laten.
Vraag gratis afwezigheidstoezicht aan bij de politiezone RIHO.
• Dat betekent dat de politie en de gemeenschapswachten op 

regelmatige tijdstippen langskomen om een oogje in het zeil te 
houden. 
www.politiezoneriho.be > e-loket > aanvraag > afwezigheidstoezicht

Beter een goede buur dan een verre vriend.
• Ken je buren en je straat, weet wat er zich in je buurt afspeelt. 

Een gezonde nieuwsgierigheid voor wat op straat en in de buurt 
gebeurt, kan een hoop narigheid voorkomen.

• Laat je buren weten wanneer je er even niet bent, zo kunnen ze 
een oogje in het zeil houden of bijvoorbeeld de brievenbus ledigen.

Meld dringende zaken of verdachte 
handelingen onmiddellijk via 101.

Enkele nuttige tips...


