Inbraakbeveiliging voor
woning en bedrijf

1. Beveilig uw gebouw
Een onbeveiligd gebouw is een simpele klus voor inbrekers. Wanneer het inbreken langer duurt dan
30 seconden wordt de poging tot inbraak van gestaakt. Zorg ervoor dat ramen en deuren goed dicht
zijn, ook wanneer u maar voor een korte periode niet aanwezig bent. Maak het de inbrekers zo moeilijk
mogelijk, zodat ze uw gebouw overslaan.

2. Voorkom verleiding
Wist u dat het merendeel van alle inbraken gelegenheidsinbraken zijn? Houdt uw kostbare bezittingen uit
het zicht van inbrekers en verminder hiermee de kans op een inbraak.

3. Wek de indruk van aanwezigheid
Doormiddel van tijdschakelaars of sensoren is het mogelijk om verlichting automatisch aan te laten
gaan in en rondom uw gebouw. In combinatie met het laten staan van bijvoorbeeld een koffiekopje of
een krant wekt u de indruk van aanwezigheid en zal de kans op inbraak verminderen.

4. Maak afspraken met uw buren
Bent u voor een langere periode weg? Maak dan goede afspraken met uw buren om op elkaars
bezittingen te letten. Laat de brievenbus legen, de gordijnen een keer anders hangen en spreek
controle rondes af rondom het gebouw om te controleren op verdachte dingen.

Meer tips lezen?
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5. Maak gebruik van een goede sleuteladministratie
Houdt goed bij wie welke sleutels heeft, en schrijf nooit adressen of gemakkelijke kenmerken op het
label. Maak eventueel gebruik van certificaat sleutels. En laat sleutels nooit achter op voor de hand
liggende plekken zoals onder de deurmat of bloempot. Wees in dit soort gevallen creatief.

6. Check na een verbouwing de beveiliging
Na een verbouwing kan het zijn dat bepaalde delen in het bedrijf niet meer optimaal door het
inbraakalarmsysteem worden gedetecteerd en dat het systeem moet worden aangepast of uitgebreid.
Controleer daarom na een verbouwing alle veiligheidsmaatregelen goed of laat het beveiligingsbedrijf dit
doen.

7. Wordt lid van een WhatsApp-groep/burgernet
Door middel van een WhatsApp-groep of burgernet verkrijgt en deelt u gemakkelijk informatie over
verdachte situaties. Zo draagt u bij aan een veiligere omgeving.

8. Zorg voor zicht
Wanneer er slecht zicht is, kan een inbreker ongestoord zijn gang gaan. Zorg voor duidelijke zichtlijnen
door eventuele obstakels te verminderen en begroeiing kort te houden. Maak hier eventueel ook gebruik
van lampen op bewegingssensoren om zo de inbrekers te signaleren.

9. Schrijf geen briefjes
Tegenwoordig hang het merendeel van de mensen geen briefje meer aan de deur met daarop
de mededeling dat zij (voor een langere periode) weg zijn. Maar let ook op met sociale media,
inbrekers zoeken ook hier naar aanwijzingen van personen die niet thuis zijn. Denk hierbij ook
aan automatische beantwoording van mails waarin staat dat er beperkte aanwezigheid is door
vakanties.

Vrijblijvend advies
Wilt u meer weten over onze inbraakbeveiliging, een vraag stellen of een
vrijblijvende offerte aanvragen? Neem contact met ons op via telefoon:
0487-513666 of per e-mail naar info@htr-securitysystems.nl

