DE VEILIG WONEN
CHECKLIST
Hoe voorkom je een inbraak? Dit is een checklist met maatregelen die
je woning veiliger maken. Uitgelicht worden onder andere de sloten op
ramen en deuren en de dagelijkse dingen waar je op kunt letten.

RAMEN EN DEUREN
Alle ramen en deuren waar een inbreker bij kan komen, voorzien van sloten (monteren)
met het SKG keurmerk.
Op de voor- en achterdeur inbraakwerend beslag (monteren) met kerntrekbeveiliging.
Alle ramen en deuren, aan de scharnierkant, voorzien van dievenklauwen.
Op elke deur een anti-inbraakstrip (monteren), zo voorkom je onder andere ‘flipperen’.
Kun jij zien wie er voor je deur staat? Doe niet voor iedereen de deur open! Plaats een
deurspion en kierstandhouder. Zorg hierbij voor verlichting zodat je kunt zien wie er voor
je deur staat.
Bij een brievenbus in de deur is een brievenbusafschermer essentieel om ‘hengelen’
te voorkomen.
Bij de raampjes boven je deuren (bovenlicht) die hoger zijn dan 15 cm een barrièrestang of
Secubar plaatsen. Het voordeel van barrière-stangen is dat het raam dag en nacht open kan
blijven om veilig te ventileren.
Een schuifpui is extra inbraakgevoelig, breng hier een speciaal slot aan. De ene schuifpui
is de andere niet, daarom is het verstandig een professional in te schakelen voor advies.

WIL JIJ JE WONING VEILIGER MAKEN?
Laat ons eens door de ogen van een inbreker naar je woning kijken.
Wij laten je zien wat de eventuele verbeterpunten zijn op het gebied van
inbraakbeveiliging. Maak vrijblijvend een afspraak met jouw dichtstbijzijnde
Lockmasters Specialist. (www.lockmasters.nl/verkooppunten)

Het keurmerk van inbraakwerend beslag is te herkennen aan het SKG logo. Aan de hand
van een keuring door SKG wordt gekeken hoeveel weerstand een slot of grendel biedt tegen
inbraak. Indien volgens de regels gemonteerd, verkleint het sterk de kans op een geslaagde
inbraak. Zo’n slot herken je aan het SKG®-logo, met sterren.
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IN HET HUIS
Maak de afweging voor aanschaf van een alarmsysteem die in verbinding staat
met een meldkamer. Of kies voor een wifi alarm systeem.
Denk na over de aanschaf van een goede, inbraakwerende kluis
voor al uw waardevolle spullen.
Markeer of graveer je eigendommen en registreer ze.

OM HET HUIS
Zorg voor buitenverlichting, denk aan een bewegingssensor of schemerschakelaar.
Denk er aan dat de ladder, kliko en ander klimmateriaal vastzit of haal deze uit het zicht.
Zorg ervoor dat ramen en deuren zichtbaar zijn en niet verstopt achter hoge struiken
en schuttingen, waardoor sociale controle niet mogelijk is.

EVEN DE DEUR UIT
Sluit altijd alle ramen en deuren en draai deze op slot. Ook als je maar even weg bent.
Plaats waardevolle spullen niet in het zicht.
Laat de sleutels niet aan de binnenkant van het slot zitten.
Verstop sleutels niet buiten, inbrekers kennen alle verstopplekken.
Hang geen adreslabel aan je sleutelbos. Mocht je deze kwijtraken dan weten ze
meteen waar je woont.
Plak nooit een briefje op de deur met ‘ben even weg…’
Laat ’s avonds de lichten aan als je weg bent. Dit maakt een bewoonde indruk.
Je kunt hiervoor tijd- of schemerschakelaars gebruiken.
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HERKEN INBRAAKWEREND DEURBESLAG
Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG) is een onafhankelijke instelling die de
kwaliteit van producten in de bouwnijverheid bewaakt. Aan de hand van een
keuring door SKG wordt gekeken hoeveel weerstand een slot of grendel biedt
tegen inbraak. Deze weerstand wordt weergeven in 3 klassen, de sterren geven
de mate van inbraakwerendheid aan.
SKG LOGO 1 STER - 3 MINUTEN
STANDAARD INBRAAKWEREND
Hang- en sluitwerk met dit keurmerk biedt minimaal 3 minuten weerstand bij inbraak
met eenvoudig gereedschap zoals een breekijzer of schroevendraaier.

SKG LOGO 2 STERREN - 3 MINUTEN
ZWAAR INBRAAKWEREND
Veiligheidssloten en grendels met dit keurmerk bieden minimaal 3 minuten weerstand
bij inbraak met een uitgebreide gereedschapsset.

SKG LOGO 3 STERREN - 5 MINUTEN
EXTRA ZWAAR INBRAAKWEREND
Hang- en sluitwerk met dit keurmerk biedt minimaal 5 minuten weerstand tegen een
inbreker met zwaar gereedschap. Hierbij moeten niet alleen het slot, de scharnieren
en de cilinder van zware kwaliteit zijn, maar moeten ook de deur en het kozijn
voldoende weerstand bieden.

SKG LOGO MET 1 VINKJE
Een product met dit keurmerk heeft een SKG erkenning. Dit houdt in dat dit product
een aanvulling is op de goedgekeurde SKG producten volgens het Politie Keurmerk
Veilig Wonen.

WIL JIJ JE WONING VEILIGER MAKEN?
Laat ons eens door de ogen van een inbreker naar je woning kijken.
Wij laten je zien wat de eventuele verbeterpunten zijn op het gebied van
inbraakbeveiliging. Maak vrijblijvend een afspraak met jouw dichtstbijzijnde
Lockmasters Specialist. (www.lockmasters.nl/verkooppunten)
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