Bezoek ook de website www.binkammenstraat.tk
De Directie Lokale Integrale Veiligheid, AD Veiligheid en Preventie, informeert u hierbij over
volgend onderwerp:
TIPS VOOR ALS U OP VAKANTIE VERTREKT
Elk jaar, als de vakantie is aangebroken, loont het de moeite om de bevolking nog eens te
herinneren aan enkele inbraakpreventietips.
Onlangs is er een nieuwe modus operandi opgedoken. Inbrekers gebruiken nu sociale netwerksites
zoals Facebook of Twitter ten nadele van de gebruikers. De daders zijn uit op de datums waarop
men op vakantie vertrekt en zoeken dan het adres van de slachtoffers op. Het is dan ook belangrijk
om nooit persoonlijke informatie op Internet te plaatsen. Dit geldt zowel voor sociale netwerksites,
blogs als voor andere forums.
In dit kader wijzen wij u op enkele preventietips rond het vertrek op vakantie. Aarzel niet om
deze mee te delen aan de burgers tijdens bezoeken, op informatiestanden, enz.
Wees discreet
Laat op Facebook of op uw blog geen bericht achter dat u op vakantie vertrekt.
• Laat geen afwezigheidsbericht achter op uw deur.
• Stop thuisleveringen van brood, melk, enz.
• Maak geen vermelding van uw afwezigheid op uw antwoordapparaat en schakel uw telefoon
door naar uw gsm of naar een ander toestel.
• Werk met tijdschakelaars voor de verlichting.
• Laat beplanting onderhouden en zichtbare grasperken maaien.
• Licht vertrouwenspersonen (bijv. buren) in over de periode dat u afwezig bent.
• Vraag hen om de brievenbus leeg te maken en de rolluiken op en neer te laten.
• Trek geen aandacht wanneer u vertrekt.
• Breng uw gegevens niet aan op uw bagage, maar liever aan de binnenkant ervan.
• Laat uw post volgen naar uw vakantieadres.
• Vraag toezicht aan op uw woning bij uw lokale politie of via www.police-on-web.be.
Bescherm uw goederen
•

•
•
•
•

Controleer de beveiliging van toegangen: deuren, ramen, keldergaten, koepels en
dakvensters.
Laat ladders en tuingereedschap niet buiten liggen.
Verberg aantrekkelijke en makkelijk mee te nemen goederen: gsm, videomateriaal,
informatica, enz.
Berg waardevolle goederen (geld, juwelen) op in een kluis of bij een bank.

Noteer de serienummers en de bijzondere kenmerken van uw waardevolle goederen
(formulier beschikbaar op www.besafe.be).
• Plaats een lamp met bewegingsdetector aan de ingang van het huis of op de oprit naar het
huis.
De sleutels en het alarm
•

•

Sluit ramen en deuren van uw huis, garage en tuinhuis.

•

Sluit roosters en hekken met een kettingslot.
Laat geen sleutels op de sloten steken.
Bewaar sleutels buiten het zicht.
Geef de huissleutels en sleutels van niet-gebruikte voertuigen aan een vertrouwenspersoon
of neem ze mee.
Vermeld uw gegevens niet op sleutelhangers.
Doe niet-gebruikte voertuigen op slot.
Maak tweewielers vast met een hangslot aan een vastzittend voorwerp: fiets, moto, enz.
Activeer uw alarmsysteem.
Informeer uw contactpersonen over de procedure bij een alarmmelding.
Verwittig uw alarmcentrale wanneer u vertrekt.
Controleer de geldigheid van uw brand- en diefstalverzekering.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GPS
Steeds meer mensen gebruiken een navigatiesysteem om op de plaats van bestemming te komen.
Zo ook inbrekers.
Programmeer nooit uw eigen adres in de functie ‘thuis’ van je GPS. Dit adres kent u immers zelf
het beste. Programmeer echter bijv. het adres van het politiebureau van je thuisgemeente.
Zo vermijdt u dat wanneer uw GPS gestolen wordt, de inbreker zeer eenvoudig uw thuisadres te
weten komt. Hij weet dan immers dat u niet thuis bent en dat hij ongestoord zijn slag kan
slaan om bij u thuis in te breken.

