
 
Inbraakpreventie tips studenten, Leeuwarden. 

 

 
Hoe gastvrij ben jij? 
 
Open ramen, onafgesloten deuren, waardevolle spullen zichtbaar vanaf buiten, het wordt de 
insluipers en inbrekers in Leeuwarden nog steeds te makkelijk gemaakt.  
 
Voornamelijk studentenwoningen zijn een eenvoudig doelwit. Inmiddels is een nieuwe lichting 
studenten begonnen die in Leeuwarden is neergestreken. Ook jullie moeten je bewust zijn van de 
risico’s van woninginbraak. Wat nemen dieven het liefste mee? Geld, mobieltjes, Ipads, sieraden, 
tv’s en laptops. Wanneer wordt er het meeste ingebroken? De meeste inbraken vinden aan het einde 
van de middag en ’s avonds plaats.  
 
Voorkomen is beter dan genezen. Je moet er toch niet aan denken dat een dief er met je laptop 
met daarop je studieopdrachten, foto’s of scripties vandoor gaat? De volgende maatregelen helpen 
inbraken tegen te gaan. Spreek daarnaast je medestudenten aan op hun gedrag. 
 
• Laat geen deuren en ramen openstaan waarop geen zicht is.  
• Draai de deur in het nachtslot. Niet alleen dichttrekken. 
• Kamerdeur ook op slot. 
• Zorg dat waardevolle spullen niet zichtbaar zijn vanaf buiten en laat geen onaangekondigde of 

onbekende bezoekers binnen.  
• De brievenbus beveiligen tegen ‘hengelen’ (met bijvoorbeeld een omgebogen klerenhanger, 

door de brievenbus hengelen en het slot opentrekken).  
• Sluit ramen en deuren. Het zal je verbazen waar een inbreker door naar binnen komt. 
• Bevestig geen touw aan het slot van de voordeur, zodat je niet naar beneden hoeft om de deur 

te openen. Erg makkelijk voor jezelf, maar ook voor een inbreker. 
• Bevestig een anti-inbraakstrip op je voordeur tegen ‘flipperen’ (deze voorkomt dat een inbreker 

met een stuk plastic tussen je deur en het kozijn gaat om zo het slot open te schuiven) 
• Activeer Track&Trace software (bijvoorbeeld https://preyproject.com/) op je computer en 

mobiele telefoon. 
• Bewaar dozen en/of rekeningen van de apparatuur. Zonder serienummer is opsporing kansloos.  
• Interessante websites: http://www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html  
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