In een handomdraai
is deze inbreker
bij u binnen. . .

‘Flipperinbraken’:
In een
handomdraai
Binnen
enkele seconden
is deze
inbreker
ze uw huis
bij zijn
u binnen.
. . binnen!
Op de voorkant ziet u Wessie, een door de wol geverfde inbreker. Met
behulp van de 'flippermethode' staat hij binnen een paar seconden in uw
huis. De 'flippermethode' houdt in dat een inbreker met een plastic kaartje
(bijvoorbeeld een creditcard) het slot openduwt. Hij kan dat doen bij
mensen die hun deur niet op het nachtslot draaien!

Maak het de inbreker moeilijk!
Volg de 10 gouden tips:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sluit, voordat u weg gaat, alle ramen en deuren
Draai uw deur altijd op het nachtslot als u weggaat
Doe geen briefje op de deur dat u “even” wegbent
Laat geen touwtje uit de brievenbus hangen
Leg geen sleutel onder de deurmat of de bloempot
Gaat u lang weg? Laat een bewoonde indruk achter en laat
’s avonds het licht branden
7. Laat de buren uw brievenbus legen als u op vakantie bent
8. Laat geen bericht achter op uw antwoordapparaat dat u
langdurig afwezig bent
9. Zet uw waardevolle spullen niet in het zicht, berg ze op
10. Berg ladders, tuinmeubilair en ander klimmateriaal op, of
zet deze vast met een slot
Wilt u meer weten over de veiligheid rondom uw woning?
Kijk op www.politiekeurmerk.nl
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Op de voorkant ziet u Wessie, een door de wol geverfde inbreker.
Met behulp van eenvoudig gereedschap, zoals een tang, schroevendraaier, kleine hamer maar ook
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14. Zet uw fiets/brommer altijd op slot. Ook als u deze binnen in uw schuur zet.
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Laat geen touwtje uit de brievenbus hangen
Berg waardevolle papieren en sieraden goed op in een kluisje.
Leg geen sleutel onder de deurmat of de bloempot
Plak geen afwezigheidsbriefje op uw deur en vermeld niet op internet (zoals Twitter of
Gaat u lang weg? Laat een bewoonde indruk achter en laat
Hyves) dat u afwezig bent.
’s avonds het licht branden
10. Zorg voor een bewoonde indruk; laat planten staan, gebruik een tijdschakelaar of
7. Laat de buren uw brievenbus legen als u op vakantie bent
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voor
uw verlichting.
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geen bericht
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11. langdurig
Plaats waardevolle
spullen
afwezig bent uit het zicht van voorbijgangers.
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huisnummer
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eigendommen,
leg ze digitaal vast en
9.
Zet uw uw
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niet op
in het
zicht, berg
ze op
denk
aan
moderne
technieken,
zoals
microdots
of
Selecta
DNA.
10. Berg ladders, tuinmeubilair en ander klimmateriaal op, of
13. Zorg
dat ergens
opklimmen
onmogelijk is; zet ladders en vuilcontainers weg.
zet deze
vast met
een slot
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