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Elke vraag die u met ‘ja’ beantwoordt, geeft een zwakke plek aan. Zoek daarom zo snel mogelijk een oplossing!
· Zijn uw kelder- resp. zijdeuren onbeschermd omdat extra beveiligingen ontbreken?
Juist deze ‘ingangen’ worden vaak buiten beschouwing gelaten zodat criminelen hier ongestoord hun gang kunnen
gaan.
·O
 ntbreekt een veiligheidsbeslag met cilinderafdekking?
Merkveiligheidsbeslagen schrikken zichtbaar af en beschermen tegelijkertijd de profielcilinder tegen aanvallen.
·O
 ntbreekt een profiel(deur)cilinder met veiligheidscertificaat?
Hoogwaardige deurcilinders bieden de hoogste bescherming tegen openen met geweld en zorgen tegelijkertijd voor
sleutelveiligheid.
· Zijn de deurbeslagen aan de buitenzijde erop geschroefd?
Zichtbare schroeven zijn een open uitnodiging voor daders.
· S teekt de aanwezige profielcilinder meer dan 3 mm uit het beslag?
Reeds 3 mm die uitsteekt kan makkelijk worden afgebroken. Bovendien komt de verzekeringsdekking in gevaar!
· Is de toegangsdeur niet voorzien van een bijzetslot?
Een merkbijzetslot schrikt zichtbaar af en biedt door het extra beveiligingspunt meer stabiliteit.
·K
 unnen onbekende bezoekers de deur helemaal openduwen wanneer u opendoet?
Een deurbijzetslot met kierstandhouder van een goed merk voorkomt de directe toegang tot uw huis.
· Is er geen deurspion of is er een gemonteerd waardoor u slechts een gedeelte kunt zien?
Gevaarlijk! Een goede deurspion moet ongewenste bezoekers in een groothoek van ongeveer 200° rondom onmiddellijk zichtbaar maken.
· Zijn uw ramen niet voorzien van extra venstersloten?
Gevaarlijk! Bedenk dat de meeste in de handel verkrijgbare ramen in slechts 10 seconden zijn opengebroken.
· Zitten er geen extra beveiligingen aan de scharnierzijde van uw ramen?
Gevaarlijk! Scharnierzijdebeveiligingen behoren tot de basisbescherming, aangezien de beveiliging aan beide zijden
van ramen en terrasdeuren het openbreken van buitenaf bemoeilijkt.
·K
 unnen kleine kinderen zelf ramen gemakkelijk openen?
Gevaarlijk! Moderne vensterbeveiligingen bieden allerlei verschillende mogelijkheden om inbraak en gevaar voor ongevallen effectief te voorkomen.
· Zit er bij rolluiken geen beveiliging aan de binnenkant?
Gevaarlijk! Licht- en zichtbescherming is niet voldoende. Alleen rolluiken met een extra sluiting zijn beveiligd tegen
onbevoegd van buitenaf omhoogschuiven.
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· Worden kelderramen niet met geschikte hangsloten beveiligd?
Gevaarlijk! Kelderramen zijn vaak vergeten toegangsluiken. Kwaliteitshangsloten sluiten inbrekers buiten.
·K
 unnen de tralieroosters van buitenaf worden opgetild?
Gevaarlijk! Ook keldergaten zijn geliefde entree-openingen. Tralieroosterbeveiligingen van een goed merk voorkomen
effectief het optillen van de roosters.
· Zijn dakramen gemakkelijk bereikbaar en niet af te sluiten?
Gevaarlijk! Dankzij 'klimhulpmiddelen' (ladders enz.) klimmen inbrekers gemakkelijk naar het dak. Moderne dakraambeveiligingen bieden hier de ‘hoogste’ bescherming.
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