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Voor KAMMENSTRAAT en OMGEVING

(Kammenstraat-Hondsberg-Hemelrijkweg-Lazaret-Schuurblok-Kloosterstraat-GrensstraatHandelsstraat-Hemelrijklaan-Schepen Veraartstraat-Statievelden)

Noodnummer: 101 of 112 of 03/620 29 29 (zie ook: www.binkammenstraat.tk )
Rekeningnummer voor BIN-lidmaatschap: BE79-7795-9630-7433
Geachte BIN-leden,
De Federale Overheid vraagt om volgende tips naar onze BIN-leden te zenden:

Titel: Voorkom woninginbraken!
Hoe woninginbraken voorkomen tijdens de komende donkere
maanden?
VEILIGHEID BEGINT MET HET AANNEMEN VAN GOEDE GEWOONTEN.
Deze maatregelen kunnen door iedereen worden toegepast, ze zijn goedkoop en zo eenvoudig dat ze
vaak over het hoofd worden gezien. Niettemin vormen ze de eerste en essentiële stap van ons
beveiligingsplan. voorbeelden; sleutels goed beheren, op vakantie gaan en het huis toch een
bewoonde indruk geven, tijdig de hagen snoeien, registreren van waardevolle voorwerpen, deuren en
ramen met sleutel sluiten zelfs bij korte afwezigheid,...
Tijdens deze korter wordende dagen, stijgt het risico op een inbraak.
De vrije dagen en de vakantieperiodes vormen een extra risicoperiode, doordat sommige bewoners
langere tijd afwezig zijn. Zorg er daarom voor dat uw woning 's avonds verlicht is.
Inbrekers hebben een voorkeur om vaker toe te slaan tijdens de donkere maanden.
Daarom hebben wij hieronder een aantal preventieve tips opgelijst:
Zorg voor zicht en licht: installeer een timer
op uw lampen en stel ze zo in dat de
verlichting op
wisselende tijdstippen in wisselende kamer
aan en uit gaat volgens uw leefpatroon.
Installeer verlichting met bewegingsdetectie
rond uw woning.
Sluit ramen en deuren af, ook al verlaat u
een ruimte of uw woning maar even.
Laat geen briefje betreffende uw afwezigheid
achter op uw deur.
Maak gebruik van het gratis vakantietoezicht
dat u kan aanvragen via uw lokale politie als
u op vakantie vertrekt.
Geef uw woning een bewoonde indruk.

-

-

Ga na of uw woning zichtbaar is vanop de straat en verwijder eventuele planten of bomen die
de visibiliteit verminderen.
Laat geen gereedschappen of ladders rondslingeren, die de inbraak kunnen
vergemakkelijken. Sluit uw tuinhuis af met een sleutel.
Verberg aantrekkelijk en gemakkelijk mee te nemen goederen, zoals juwelen, gsm's,
videomateriaal, computers en andere waardevolle elektronische apparatuur.
Plaats de verpakking van uw nieuwe flatscreen-televisie niet op uw trottoir. Inbrekers weten
hierdoor dat er iets te stelen valt.
Breng uw waardevolle voorwerpen (geld en juwelen) naar een bankkluis.
Registreer de serienummers en noteer de bijzondere kenmerken van uw waardevolle
voorwerpen en maak foto’s van uw juwelen. Het registratieformulier is verkrijgbaar op
www.besafe.be (rubriek: Onze publicaties).
Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk. Uw diefstalpreventieadviseur van de lokale
politie geeft u hierover graag gratis advies.
Hou ook een oogje in het zeil voor uw buren en signaleer verdachte gedragingen
onmiddellijk aan de politiediensten via het nummer 101 of via het nummer van uw lokale
politiezone. Noteer ook de nummerplaat en het merk van een verdachte wagen en geef dit
door aan de politie.

Meer informatie en preventietips vindt u via deze link:
https://besafe.ibz.be/NL/Burgers/02_mijn_huis_ma_maison/Pages/Inbraak-Cambriolage.aspx . Hier vindt u ook
de contactgegevens van uw diefstalpreventieadviseur.

Samen staan we sterk !
101 – 112 – 03/620.29.29.

B
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Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.
BIN: SAMEN VEILIG

Aanvraagformulier voor Afwezigheidstoezicht
Algemene inlichtingen
* Naam en Voornaam …………………………………………………………………….
* Adres:
…………………………………………………………………….
* Type Woning:
…………………………………………………………………….
* Andere plaats dan de woning waar controle gewenst is (winkel, loods, tuinhuis,…)
Omschrijving: …………………………………………………………………….
Adres:
…………………………………………………………………….
* Datum en uur van vertrek: …………………………………………………………….
* Datum en uur van aankomst:……………………………………………………………

Contactmogelijkheid
verblijfadres en/of telefoonnummer:
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
Contactpersoon:
* Naam:
…………………………………………………………………….
* Adres:
…………………………………………………………………….
* Telefoon:
…………………………………………………………………….
* Beschikt over een sleutel van de woning: JA/ NEE
Voertuigen in de woning JA/NEE
 omschrijving: type, nummerplaat:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Alarmsystemen




aanwezigheid: JA/NEE
type: ……………………………………………………………………………
installateur (naam en telefoonnummer)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Andere:





tijdschakelaar in de woning: JA/NEE ………..ingesteld op: …………… uur
veiligheids- of schrikverlichting buiten: JA/NEE
waakhond of andere dieren: JA/NEE ... omschrijving:……………………….
Andere preventie- of beveiligingsmaatregelen: (privé-bewaking, waardevolle goederen
geregistreerd, kluis leeggemaakt, extra slot op buitendeur, buur die gras maait of brievenbus
leegmaakt,…)……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Veilig op vakantie

