
Dieven hanteren de 5-minutenregel
•  30 seconden om in te breken
•  4 minuten om de buit samen te stellen 
•  30 seconden aftocht

In 5 minuten tijd kunt u dus uw kostbare bezittingen kwijt 
zijn. Hoe langer de inbraak duurt, hoe meer risico de in-
breker loopt om op heterdaad betrapt te worden. Als hij er 
niet in slaagt uw woning binnen te dringen in drie minu-
ten, houdt hij het meestal voor bekeken.  
Het komt er dus op aan om de inbreker ‘aan het lijntje’ te 
houden totdat hij opgeeft. 

Geef uw woning geen onbewoonde indruk
Dieven zien hun kans als er niemand thuis is. In tegen-
stelling tot wat de meesten vermoeden, gaan inbrekers 
steeds vaker op pad in de vroege avond. Dan begint het 
immers vaak al te schemeren en zijn de meesten nog niet 
thuis van hun werk. En gaat u de kinderen ophalen van 
school, zorg er dan voor dat u alles goed afsluit. Ook al 
bent u maar 10 minuutjes weg.

Bent u langer dan één dag afwezig? 
Vraag dan aan de buren of familie om regelmatig de rolluiken op en neer te laten en de brievenbus te ledigen. Ook uw wijk-
agent kan een oogje in het zeil houden. En het briefje voor de bakker aan de deur, is natuurlijk helemaal uit den boze. 

Pas op met wat je aan de grote klok hangt
De tijd dat je inbrekers onmiddellijk kon herkennen aan hun boeventronie, juten zak en een masker voor de ogen is al lang 
voorbij. Pas dus op als u rondbazuint wat u allemaal in huis hebt liggen, hoeveel die nieuwe flatscreen gekost heeft of waar 
de sleutels van de auto liggen. Pas ook op met sociale netwerksites zoals Facebook, Netlog, … wat je daar allemaal achter-
laat. Want je weet nooit wie er allemaal meeluistert of meekijkt.

Hoe beschermt u uw woning tegen diefstal?
Uit statistieken van de federale politie blijkt dat er in België elke 6 à 7 minuten wordt ingebroken. 
De kans dat een inbreker ook uw huis wil binnendringen is 5 op 100. Dit lijkt niet zoveel, maar stel 
dat hij toch net uw huis viseert … Met een paar eenvoudige maatregelen, kunt u de inbrekers al 
snel hun snode plannen ontmoedigen.
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Tip:
krijgt u ’s nachts een inbreker op bezoek terwijl u boven ligt te slapen? Steek dan onmiddellijk het licht aan, zet uw 
wekkerradio aan of begin als een gek te roepen. Ook al hebt u op dat moment de daver op het lijf, u mag er zeker van 
zijn dat de  inbreker op dat moment het ook in zijn broek doet en het op een lopen zal zetten. Inbrekers houden immers 
niet van licht en lawaai.

Toch ingebroken? 
Raak niets aan en bel de politie (101) of bel naar het Europese noodnummer (112). 
Blokkeer je kredietkaarten via Card Stop (070 344 344) en bel een slotenmaker om uw sloten te veranderen. De kans is immers 
reëel dat de dief ook uw reservesleutels heeft meegegrist. 

Bescherm uw huis preventief tegen diefstal en krijg de helft terugbetaald
Als belastingbetaler kunt u belastingvermindering genieten tot 50 % van de werkelijk gemaakte kosten voor diefstalpreventie. 
Voor meer info kunt u terecht op www.minfin.fgov.be en www.besafe.be.

Zorg voor een goede diefstalverzekering ... van Baloise Insurance
Een diefstalverzekering is een optie binnen uw brandverzekering waarvoor u slechts een beperkte bijpremie betaalt in ruil voor 
een heleboel zekerheid. Zo worden dankzij deze uitbreiding de waarde van gestolen goederen én inbraakschade vergoed. 
Check dus snel bij uw makelaar of u wel degelijk voor diefstal verzekerd bent. Uit onze gegevens blijkt immers dat dit slechts bij 
30 % van onze verzekerden het geval is.
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Uw veiligheid, onze zorg. 
www.baloise.be
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Geef dieven geen kans
1. Hang geen adreslabels aan uw huissleutels. Stel dat 

u ze verliest …
2. Geef de dieven geen opklimmogelijkheden. Laat bij-

voorbeeld geen ladder staan in uw tuin.
3. Doe altijd uw deuren op slot en uw ramen dicht. Ook 

al gaat u maar even weg. Vergeet zeker de achterdeur 
niet want 70 % van de inbrekers komt langs de ach-
terkant binnen.

4. Plaats veiligheidssloten op uw buitendeuren. Hebt u 
een cilinderslot: zorg dan voor een kwalitatief cilin-
derslot waarvan de cilinder minder dan 2 mm buiten 
het bouwbeslag uitsteekt of zorg voor een rozet.

5. Installeer buiten een lamp met sensor die aangaat 
wanneer iemand uw eigendom betreedt.

6. Schaf een alarm aan dat in verbinding staat met 
een meldkamer. Geen geld voor een echt alarm? 
Installeer dan een fake-alarm. De dief zal twijfelen 
en toch al eerst twee keer nadenken vooraleer hij aan 
uw woning begint.

7. Een preventietip uit de oude doos. Hebt u een 
schuifraam? Leg dan een staaf (bijv. een bezem-
steel) ter breedte van het openschuivende gedeelte 
in het raamkader. 

8. De garage is ook een geliefkoosde plaats voor inbre-
kers om binnen te komen. Doe ze dus altijd goed op 
slot (ook al bent u maar 10 minuutjes weg) en hoed je 
voor ongewenste blikken. Een dure koersfiets of mo-
derne grasmaaier lokt de dieven uit hun kot.

9. Beperk de vluchtweg en sluit bijvoorbeeld de poort 
zodat de inbreker zijn voertuig niet tot aan uw huis 
kan rijden en zo makkelijk de buit kan inladen. 

10. Bewaar waardevolle voorwerpen zoals juwelen, obli-
gaties, … niet in uw slaapkamer. Bewaar ze best in 
een kluis. Of waarom niet op een plaats waar ze het 
niet verwachten? Zoals bijvoorbeeld in het berghok 
onder de doos met wasspelden? 

Voor meer veiligheidstips, surf naar www.baloise.be.


