Preventietips Inbraak
Als assurantieadviseur willen wij uw bezittingen zo goed mogelijk verzekeren. Wij brengen uw risico’s
in kaart en zoeken daar een passende verzekering bij.
Echter wilt u er zeker van zijn dat u er alles aan gedaan heeft om uw bezitting te beschermen en
veilig te kunnen wonen, reizen etc, dan speelt preventie ook een belangrijke rol.
Verzekeraars vergoeden de schade als u zich verzekerd hebt tegen inbraak. Maar de emotionele
schade blijft. Wees daarom alert op wat u vooraf zelf kunt doen.
Tips om uw huis inbraakveiliger te maken en inbraak te voorkomen:
Controleer uw hang en sluitwerk op defecten
Zorg voor inbraakwerend hang en sluitmerk voorzien van het keurmerk SKG 2sterren + R
Sluit ramen en deuren goed af
Laat nooit sleutels aan de binnenkant van de deuren zitten
Zorg voor goede verlichting bij de toegangsdeuren
Houd struiken rondom de voorkant van uw woning laag zodat inbrekers zich hierachter niet
kunnen verschuilen.
Vergeet vooral niet het douche/wc raampje, de schuur- en garagedeur etc goed af te sluiten,
zowel op het moment dat u het huis verlaat als ‘s nachts.
Hebt u ook wel eens aan de volgende veiligheidstips gedacht?
Merk waardevolle voorwerpen met postcode/ huisnummer
Berg waardevolle items of items waar voor u een hoge emotionele waarde aan zit altijd op in
een kluisje of breng ze bijvoorbeeld tijdens een vakantie bij uw ouders of vrienden. Dat
kunnen dus ook uw foto’s zijn op een externe harde schijf.
Neem foto’s van uw meest kostbare bezittingen. Dat is voor uzelf prettig om op een rij te
hebben wat u bezit en zo kan u ook naar de verzekeraar aantonen wat in uw bezit is geweest
(denk aan kostbare schilderijen, gouden horloges etc).
U kunt behalve foto's nog veel meer vastleggen over uw kunst en antiek. Hoe u te werk kan
gaan hebben kunstverzekeraars en -handelaren vastgelegd op een website care4art.com.
Politiekeurmerk veilig wonen
Met het politiekeurmerk veilig wonen is er negentig procent minder kans op inbraak. U kan een
politie-keurmerk advies voor inbraakpreventie aanvragen. Zo krijgt u een duidelijk beeld van de
“zwakke plekken” van uw huis. Het Politie-keurmerk advies kan u inwinnen bij een erkend bedrijf.
Vraag vooraf hoeveel kosten aan het advies verbonden zijn, zodat u weet waar u aan toe bent.
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