Controlelijst
Objectbeveiliging
Mechanische basisbescherming

Een uitvoerig rapport over de zwakke plekken kan alleen worden opgesteld door de situatie ter plekke te beoordelen.
Met deze controlelijst krijgt u alvast een indruk hoe het met de veiligheid van een object gesteld is. Elke vraag die met
‘nee’ is beantwoord geeft een mogelijke zwakke plek aan. Voor uitgebreid advies kunt u het beste contact opnemen
met een veiligheidsexpert in uw omgeving. Klik hiervoor op onze zoekfunctie voor vakhandelspartners. Daar vindt u
gekwalificeerde bedrijven ook bij u in de buurt.
· Zijn alle zij-ingangsdeuren beschermd door extra beveiligingen?
Met name zij-ingangen worden vaak buiten beschouwing gelaten. Maar daar hebben inbrekers juist de mogelijkheid
ongestoord hun gang te gaan, gedeeltelijk zelfs met hulpmiddelen omdat het gevaar hier ontdekt te worden relatief
klein is.
·B
 eschikken toegangsdeuren over veiligheidsbeslagen met cilinderafdekking?
Merkveiligheidsbeslagen schrikken zichtbaar af en beschermen tegelijkertijd de cilinder tegen aanvallen.

· Zijn de deurbeslagen uitsluitend aan de binnenzijde vastgeschroefd?
Zichtbare schroeven zijn een open uitnodiging voor daders, aangezien deze schroeven eenvoudig kunnen worden
losgedraaid. Hoogwaardige veiligheidsbeslagen worden uitsluitend aan de binnenzijde vastgeschroefd.
· S luiten alle deurcilinders vlak aan op het beslag?
Deurcilinders die meer dan 3 mm uitsteken, kunnen makkelijk worden afgebroken.
Bovendien komt de verzekeringsdekking in gevaar!
·B
 eschikt de hoofdtoegangsdeur over een extra slot of een meervoudige vergrendeling?
Extra sloten of meervoudige vergrendelingen zorgen door extra beveiligingspunten voor aanzienlijk meer stabiliteit en
veiligheid. Een extra slot schrikt bovendien zichtbaar af.
· Zijn uw ramen voorzien van extra venstersloten?
De meeste in de handel verkrijgbare ramen zijn binnen 10 seconden opengebroken. Experts hebben nog minder tijd
nodig. Met extra beveiligingen op de ramen wordt de weerstand aanzienlijk vergroot!
· Zijn ook de scharnierzijden van de ramen extra beveiligd?
Scharnierzijdebeveiligingen behoren tot de basisbescherming, aangezien de beveiliging aan beide zijden van ramen
en terrasdeuren het openbreken van buitenaf bemoeilijkt.
· Zijn dakramen moeilijk bereikbaar en zijn deze af te sluiten?
Dankzij 'klimhulpmiddelen' (ladders enz.) klimmen inbrekers gemakkelijk naar het dak. Moderne dakraambeveiligingen
bieden hier bescherming.
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· Zijn er veiligheidscertificaten voor uw sluitsysteem die het bijmaken van extra sleutels regelen?
Hoogwaardige deurcilinders met veiligheidscertificaat bieden de hoogste bescherming tegen openen met geweld en
zorgen tegelijkertijd voor sleutelveiligheid, aangezien extra sleutels alleen mogen worden gemaakt op vertoon van het
veiligheidscertificaat.

