
Hoe veilig is uw huis? 
Ruim 4000 Amsterdammers zijn jaarlijks slachtoffer  

van een woninginbraak. De politie en de gemeente 

letten extra op in wijken waar het risico op 

woninginbraak groter is. Maar u kunt zelf ook actie 

ondernemen. Doe de test, volg de actiepunten 

op en verklein de kans op inbraak in 

uw woning.
Maak het inbrekers niet 

te makkelijk
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Zitten er op alle verdie-
pingen goedgekeurde 
sloten en scharnieren op 
deuren, ramen, schuifpui 
en lichtkoepels? 

Sluit u alle ramen en 
deuren altijd af als u 
weggaat? Ook als u maar 
voor een paar minuten 
weg bent? 

Zorgt u ervoor dat de 
sleutel nooit aan de 
binnenkant van het slot 
blijft zitten?

Liggen uw waardevolle 
papieren en sieraden 
achter slot en grendel? 

Laat u bij uw afwezigheid 
geen berichten achter? 

Sloten die voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen 
herkent u aan het SKG-logo. Laat sloten en scharnieren 
vervangen als ze geen keurmerk hebben. Als ze goed 
gemonteerd zijn, verkleinen ze de kans op inbraak. Een 
schuifpui is extra inbraakgevoelig. U hebt hiervoor
een speciaal slot nodig.

De deur achter u in het slot trekken is niet genoeg. Met 
een hard stuk plastic staat een inbreker in een paar 
seconden binnen. Alleen als u de sleutel omdraait, is de 
deur echt op slot. 

Een inbreker kan een raam inslaan of gaatjes boren. Zo 
kan hij de sleutel gebruiken om binnen te komen. Leg uw 
sleutels op een vaste plaats. Of hang ze aan een haakje, 
uit het zicht. 

Inbrekers weten in huis de meeste verstopplaatsen snel 
te vinden. Berg uw waardevolle spullen veilig op. Het 
liefst in een kluisje. 

Hang nooit een briefje bij de deur. Vertel nooit uw 
vakantieplannen op internet. En wees voorzichtig met 
afwezigheidsberichten op uw voicemail, antwoord-
apparaat en e-mail. Criminelen krijgen de boodschap ook.

Ziet uw huis er 
bewoond uit als u 
weg bent?

Heeft u genoeg 
buitenverlichting? 

Zorgt u ervoor dat 
voorbijgangers uw 
waardevolle spullen 
niet kunnen zien?

Hebt u uw postcode
en huisnummer op 
waardevolle artikelen 
laten graveren?

Zijn alle spullen rond het 
huis waarmee een 
inbreker omhoog kan 
klimmen opgeborgen?

Laat altijd een bewoonde indruk achter. Maar berg 
waardevolle spullen op als u weg bent. Doe als het 
donker is ook een lampje aan. 

Inbrekers houden niet van licht. U verkleint het risico op 
inbraak met lampen voor en achter uw huis. Gebruik 
lampen met een bewegings- of lichtsensor. Bevestig de 
lampen minimaal drie meter hoog.

Houd dure artikelen zoveel mogelijk uit het zicht. 
Denk ook aan belangrijke papieren en auto- en 
huissleutels.

U kunt uw  postcode en huisnummer op kostbaarheden 
laten graveren. Zo krijgt u ze makkelijker terug als ze 
opduiken in de illegale handel. Met het formulier op 
www.politiekeurmerk.nl kunt u uw spullen ook registreren.

Zet vuilnisbakken weg. Berg ladders achter slot en 
grendel op. Dat maakt het lastiger om naar de eerste 
verdieping te klimmen.
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Doe de inbraakcheck!

Actiepunten Actiepunten

Sla om voor de uitslag!
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Toch een inbraak?
Bij verdachte situaties, bel direct 112. 
Houd de situatie zoveel mogelijk zoals u 
die aantrof en doe aangifte om de pakkans 
van de dader te vergroten en om uw 
omgeving veiliger te maken. Laat eventueel 
gestolen (betaal)pasjes blokkeren op 
ww.pasblokkeren.nl 

Professioneel advies?
Wilt u na deze check nog advies van een 
professional? Maak dan een afspraak met 
een erkende PKVW (Politie Keurmerk Veilig 
Wonen) slotenmaker. Deze slotenmaker 
kan uw woning onderzoeken op zwakke 
plekken. Daarna krijgt u een beveiligings-
advies op maat. Laat u van tevoren 
informeren over eventuele kosten. Kijk 
voor een overzicht van PKVW-bedrijven 
en meer tips tegen woninginbraak op de 
website van de gemeente.

Uitslag
Hebt u alle vragen met Ja 
geantwoord? U bent goed bezig 
en doet er veel aan om een 
woninginbraak te voorkomen.

Hebt u op 1 of meerdere vragen 
Nee geantwoord? Volg dan de 
actiepunten op. Maak het 
inbrekers niet te makkelijk. 

www.amsterdam.nl/tipstegeninbraak 


