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De vakantietijd is voor de inbreker een heerlijke tijd, veel lege huizen, vaak ook heel
herkenbaar door dichte gordijnen en met een beetje geluk is het nog aangegeven via de social
media wanneer en hoe lang het huis leeg zal staan.
De tips zijn eigenlijk heel logisch, zorg dat het huis er zo "normaal" mogelijk uit ziet, oftewel
bewoond uitziet.
Hieronder de tips;
Laat het uiterlijk van de woning gelijk aan de situatie als u er wel bent
Laat planten staan
Laat gordijnen open
Maak gebruik van een tijdschakelaar voor verlichting
Zorg dat ramen en deuren vanaf de openbare weg zichtbaar zijn en verlicht
(ook buitenverlichting)
Vraag een buur de buitenverlichting aan te doen, of gebruik een tijdschakelaar
Vraag of een buur uw planten water geeft
Vraag een buur de post te verwijderen
Vraag een buur toezicht te houden op de auto, geef kenteken, merk en type door
Zet fietsen et cetera ook in de schuur op slot
Zorg voor merk en codes van dure artikelen, of foto's van schilderijen bijvoorbeeld voor
het geval er toch iets fout gaat
Zorg dat opklimmen onmogelijk is, ladders maar ook containers wegbergen
Zorg voor voldoende buitenverlichting
Zorg dat de buren die direct zicht hebben op uw woning weten dat u er niet bent en
wanneer u weer terug bent
Meld uw vakantie niet op social media

Fijne vakantie!

Voor het leveren, plaatsen en onderhouden van mechanische en elektronische beveiligingssystemen.
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