Tips voor inbraak- en diefstalpreventie
Geef je woning een bewoonde indruk
Zorg er voor dat potentiële inbrekers je afwezigheid niet opmerken. Laat dus zeker geen afwezigheidsbericht op de deur voor
postcode of koeriersbedrijf.
Plaats tijdschakelaars op enkele lampen en de radio.
Breng je buren op de hoogte van je afwezigheid en vraag hen om een oogje in het zeil te houden en om bij verdachte
handelingen naar het noodnummer 101 te bellen.
Vraag de buren of een vertrouwenspersoon om de rolluiken op- en neer te laten, om je brievenbus leeg te maken, eventueel
zelfs om het gras te maaien. Laat hen af en toe hun auto op je oprit parkeren.
Maak geen melding op Twitter, Facebook of andere sociale media van je afwezigheid. Wil je graag vakantiefoto’s delen met
vrienden, doe dit dan wanneer je terug thuis bent.
Vermijd om de data van je afwezigheid te melden op je antwoordapparaat en probeer oproepen door te schakelen naar je gsm.
Sluit alle ramen en deuren goed af, ook koepels, keldergaten en dakvensters.
Laat ladders en tuingereedschap niet buiten rondslingeren en zorg dat er geen opklimmogelijkheden zijn naar een plat dak of
venster.
Verberg aantrekkelijke en makkelijk mee te nemen goederen en steek waardevolle goederen in een kluis.
Bewaar sleutels niet op typische plaatsen en vermeld je gegevens niet op de sleutelhangers.

Bescherm je goederen
Maak geen melding op Twitter, Facebook of andere sociale media van je afwezigheid. Wil je graag vakantiefoto’s delen met
vrienden, doe dit dan wanneer je terug thuis bent.
Vermijd om de data van je afwezigheid te melden op je antwoordapparaat en probeer oproepen door te schakelen naar je gsm.
Sluit alle ramen en deuren goed af, ook koepels, keldergaten en dakvensters.
Laat ladders en tuingereedschap niet buiten rondslingeren en zorg dat er geen opklimmogelijkheden zijn naar een plat dak of
venster.
Verberg aantrekkelijke en makkelijk mee te nemen goederen en steek waardevolle goederen in een kluis.
Bewaar sleutels niet op typische plaatsen en vermeld je gegevens niet op de sleutelhangers.

Diefstalpreventieadviseurs geven je raad
De diefstalpreventieadviseurs van de stad en van de politiezone Arro Ieper zijn gespecialiseerd in inbraak- en diefstalbeveiliging en
kunnen je ondersteunen in het nemen van preventieve maatregelen met het oog op het beveiligen van je woning.
Laat hen bij je langskomen om te controleren of je woning goed beveiligd is. Het bezoek is gratis en houdt geen verplichtingen in.
De diefstalpreventieadviseurs zijn objectief: ze maken geen reclame voor bepaalde firma’s of merken.
Maak een afspraak met je diefstalpreventieadviseur via preventie@ieper.be of 057 451 622.

Vakantietoezicht
Wanneer je op vakantie vertrekt, onthoud dan dat inbrekers dat niet doen.
Wil je graag dat de politie een oogje in het zeil houdt terwijl je op vakantie bent, dan kan je gebruik maken van gratis
vakantietoezicht. Je woning wordt dan, in functie van het aantal aanvragen en de beschikbaarheid van het personeel, opgenomen in
het patrouilletoezicht.
Een aanvraag gebeurt via de website van de lokale politie Arro Ieper. Let wel, het vakantietoezicht moet minimum 7 dagen op
voorhand aangevraagd worden.
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Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Alle openingsuren

