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‘Vakantietijd is inbraaktijd’.
Deze uitspraak klopt niet meer helemaal. Inmiddels is het altijd hoogseizoen voor inbrekers, omdat er ook sprake is van
bovengemiddeld veel spontane daders. Voorkom daarom duidelijke signalen waaraan de inbreker herkent dat een huis
of een woning onbewoond is.
· Puilt de brievenbus tijdens uw afwezigheid uit met post?
Uw brievenbus moet tijdens uw afwezigheid regelmatig worden geleegd. Het abonnement op de krant kunt u bij de
meeste uitgeverijen tijdens de vakantie onderbreken.
· Zijn de rolluiken permanent neergelaten?
Laat deze via een tijdschakelklok of door uw buren regelmatig op en neer. In het geval uw huis geobserveerd wordt,
wekt dit de indruk dat het huis bewoond is.
· Zijn ramen en terrasdeuren de hele dag gesloten?
Ook hier geldt, laat uw buren ze af en toe open zetten – daar komt nog bij dat dit als neveneffect heeft dat er na uw
vakantie geen muffe lucht op u wacht.
· Woekert het onkruid in uw tuin tijdens uw afwezigheid?
Vraag uw buren minstens om de twee weken uw gras te maaien en het grootste onkruid te wieden.
Zij zullen het zeker op prijs stellen als u dit tijdens hun vakantie ook voor hen doet.
· Is er geen enkel moment dat er – binnen noch buiten – licht brandt?
Hier bieden tijdschakelklokken of sensors die op lichtsterkte reageren uitkomst – de zware jongens hebben aan niets
zo'n hekel als aan licht.
· Staan uw vuilnisbakken nooit of juist permanent vol aan de straat?
Trakteer uw buren op wat ruimte in uw vuilnisbak. Misschien hebben zij nog dingen die ze willen uitzoeken.
· Zegt uw antwoordapparaat iets over uw vakantie?
Eén telefoontje is voldoende en meteen weten de daders hoeveel tijd ze hebben. Kies daarom voor een neutrale tekst.
· Hangt er voor de postbode een verwijzing naar de buren op uw brievenbus?
Ook dit moet u vermijden. De postbode zal sowieso bij de buren vragen of daar iemand het pakket wil aannemen.
Schrijf de uitnodiging om in te breken niet op de brievenbus.
· Maakt u al gebruik van een huisoppasservice?
Hierbij wordt uw huis tijdens uw afwezigheid bewoond door ‘huisoppassers’. Deze mensen bekommeren zich dan om
alle eventuele werkzaamheden en zorgen ervoor dat het huis niet leeg staat.
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· Wanneer u extra beveiligingen hebt – zijn deze ook allemaal vergrendeld?
De beste extra beveiligingen hebben geen enkel nut als ze niet benut worden!
Bijzonder waardevolle voorwerpen dient u tijdens uw afwezigheid te bewaren in een bankkluis en/of te fotograferen.
Mocht er toch iets gebeuren, dan hebt u direct een bewijs.
Alle vragen met 'nee' beantwoord? Prettige vakantie.
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Als u toch een vraag met ‘ja’ hebt beantwoord, verhelp dan het probleem en verhoog de veiligheid tijdens uw afwezigheid.

