
Geef inbrekers  
 geen kans
  Voorkom dat u slachtoffer 
  wordt van een inbraak

Dit is een uitgave van de samenwerkende organisaties :



Gratis preventieadvies 

Preventie is de beste maatregel tegen woninginbraken. Het blijkt dat de 

kans om slachtoffer te worden van een inbraak tot 90% afneemt als een 

woning is beveiligd volgens het Keurmerk Veilig Wonen. Bewoners van  

Almere hebben de mogelijkheid om gratis inbraakpreventieadvies te vragen. 

Een preventieadviseur van de gemeente komt dan uw woning beoordelen, 

waarna een preventieadvies volgt. Wanneer het hang- en sluitwerk van de 

woning en enkele andere punten voldoen aan de vereisten, dan kan tegen 

een vergoeding een certificaat Keurmerk Veilige Woning worden uitgereikt. 

Indien u prijs stelt op een gratis preventieadvies kunt u een afspraak met 

ons maken door te bellen tijdens kantooruren op nummer 14 036 of u kunt 

een e-mail sturen naar info@almere.nl t.a.v. het Preventieteam.

Verdachte situatie of inbraak?
Ziet u een verdachte situatie of een inbraak? Bel altijd 1-1-2!  En noteer als dit mogelijk is het volgende: 
•	 signalement(en)	van	de	dader(s)	en	opvallende	uiterlijke	kenmerken•	 voertuig(en)	en	kenteken(s)
•	 loop-	of	rijrichting	persoon	of	voertuig
•	 feitelijke	constatering	(wat	ziet	u	dat	er	gebeurt?)

Toch een inbraak?
Is	er	toch	bij	u	ingebroken?	Bel	dan	zo	snel	mogelijk	de	politie	en	

houd	de	situatie	dan	zoveel	mogelijk	zoals	u	die	aantrof.	De	politie	

wil	misschien	uw	woning	onderzoeken	na	een	inbraak,	omdat	er	

mogelijk	sporen	zijn	achtergelaten.

Burgernet
Na	een	(poging	tot)	woninginbraak	zet	de	politie	nu	ook	Burgernet	in	tegen woninginbraken. Alle Burgernetdeelnemers in een bepaalde straal rondom de betreffende woning krijgen een getuigenoproep met de locatie van	een	(poging	tot)	inbraak,	het	vermoedelijke	tijdstip	en	eventueel	andere	bijzonderheden.	U	wordt	gevraagd	contact	op	te	nemen	met	de	politie	als	u	iets	verdachts	gezien	of	gehoord	heeft.	Helpt	u	ook	mee	om	uw buurt veiliger te maken? Meld u aan via www.burgernet.nl

Op vakantie?
•	 Vraag	uw	buren	om	uw	wonin

g	in	de	gaten	te	houden	of	vraag
	iemand	 

in	uw	woning	te	verblijven	tijden
s	uw	afwezigheid.	Ook	kunt	u	uw

	 

buren	vragen	om	hun	(tweede)	a
uto	af	en	toe	op	uw	oprit	te	plaa

tsen.	

•	 Laat	uw	post	ophalen	en	uit	h
et	zicht	leggen.

•	 Haal	ladders	en	vuilcontainer
s	uit	het	zicht.

•	 Gebruik	een	tijdschakelaar	vo
or	uw	verlichting,	zodat	uw	lamp

en	 

automatisch uit en aan gaan.

•	 Spreek	geen	bericht	in	op	uw
	antwoordapparaat	dat	u	bijvoor

beeld	 

op vakantie bent. Meld dit ook niet op Twitter, Facebook of op andere 

sociale media.

Wat kunt u zelf doen?
•	 Zorg	voor	goede	sloten.	Bijna	90%	van	alle	inbraken	worden	gepleegd	 
door	zogenaamde	gelegenheidsinbrekers.	Zij	maken	gebruik	van	een	 
niet afgesloten deur of raam of van de slechte kwaliteit van sloten.

•	 Doe	deuren	en	ramen	altijd	op	slot,	ook	wanneer	u	overdag	even	weggaat.
•	 Haal	de	sleutel	uit	de	binnenkant	van	het	slot.
•	 Sleutels	buiten	verstoppen	is	niet	handig.	Deurmat	en	bloempot	zijn	 

geen “geheime” plaatsen.
•	 Hang	geen	adreslabel	aan	uw	sleutel(bos).
•	 Laat	u	niet	afleiden	door	mensen	die	aanbellen	met	“smoesjes”.	Zorg	 
ervoor	dat	u	goed	kunt	zien	wie	bij	u	voor	de	deur	staat	en	doe	alleen	 
open als u het vertrouwt.

•	 Zorg	voor	goede	buitenverlichting	aan	de	voor-	en	achterzijde	van	uw	 
woning.	Inbrekers	staan	niet	graag	in	het	zicht.



Belangrijke informatie

Politie
Wanneer belt u 1-1-2? 
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Wanneer belt u 0900-8844? 

Voor	alle	nie
t	levensbedr

eigende	of	sp
oedeisende	z

aken.

Gemeente Almere 

Preventieteam Keurmerk Veilig Wonen: 14 036

www.veiligalmere.nl


