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Inbraken EssenHeikant!
Tijdens de nacht van 17 op 18 november werden een aantal inwoners
van Essen-Heikant het slachtoffer van een inbraak in hun woning.
Op 4 plaatsen in EssenHeikant werden effectieve inbraken of pogingen
tot inbraak gepleegd. De bezochte woningen bevonden zich in de Velodreef,
de Koveklaan en de Nolsebaan.
De daders forceerden telkenmale het slot van een deur om toegang tot
de woning te krijgen. Tijdens één van de inbraken werden de bewoners gewekt
door lawaai van de inbrekers waarop deze de vlucht namen.
Hiervoor werd BIN Heikant opgestart.
Gelet op de modus operandi wijzen wij nogmaals op het belang van een
goede beveiliging van uw deuren.
U kan hiervoor gratis beroep doen onze diefstalpreventieadviseurs.
Contacteer de lokale Politie voor een afspraak met deze collega’s
of doe een aanvraag via onze website.
Voorkomen is nog altijd beter dan genezen!!!!

---------------------------------------------------------Verzekering tegen inbraak!
Op 03/11/2015 kwam tijdens de jaarlijkse coco-vergadering het thema
verzekering tegen woninginbraak aan bod.
Op verzoek van de coco’s van de Kalmthoutse BIN’s werd aangaande
dit thema door mij meer info verzameld.
Hierbij een overzicht van de verkregen info : de meeste polissen beslaan
enkel het hoofdgebouw voor dekking inzake bijgebouwen (tuinhuis,
alleenstaande garage) dient bij sommige verzekeringsmaatschappijen
een aparte verzekering te worden afgesloten: belangrijkhierbij is, dat
bij een aantal verzekeringsmaatschappijen enkel een verzekering kan

worden afgesloten wanneer het bijgebouw sluitbaar is (dwz er een
mogelijkheid is om het gebouw daadwerkelijk op slot te doen)
Ook kan bij een aantal verzekeringsmaatschappijen enkel een beperkte
dekking toegepast worden, wanneer de diefstal plaatsvond in een bijgebouw.
Voor diefstal van motorvoertuigen kan geen beroep worden gedaan op een
inbraakpolis.De verzekeringspolis van het desbetreffende voertuig is hier
van kracht dan.
Ook dient het principe van “voorzie de nodige maatregelen om diefstal te voorkomen”
te worden gehanteerd (een niet slotvaste wagen in een slotvaste garage bvb
kan aanleiding geven tot negatief advies inzake schadevergoeding.
Om misverstanden of pijnlijke verrassingen te voorkomen raadpleeg uw
verzekeringspolis of contacteer uw verzekeringsmakelaar.
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Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.

BIN : SAMEN VEILIG !

