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Veiligheid in huis: 
inbraakpreventie 

Veilig wonen betekent ook prettig 
wonen. Onbezorgd thuis of op 

vakantie kunnen zijn. Dat kan alleen 
als u kunt vertrouwen op goed 
afgesloten deuren en ramen. Met 

gecertificeerd hang- en sluitwerk en 
een aantal praktische beveiligingstips 
kunt de kans op een inbraak aanzienlijk 

verkleinen. 

Buitendeuren 

Een veiligheidsslot is stevig en moeilijk te manipuleren, heeft 
een  SKG*** keurmerk, bij voorkeur een haakschootslot of 
meerpuntsslot. 

 

   
  

1 SKG ster: 
standaard, 3 
minuten inbraak 

werend 

2 SKG sterren: 
zwaar, 3 minuten 
zelfstandig 

inbraak werend 

3 SKG sterren: 
extra zwaar,  
5 minuten 

zelfstandig 
inbraak werend 

 

Alleen bij naar buiten draaiende 
deuren: drie dievenklauwen 

toepassen of scharnieren met 
dievenklauw. De dievenklauwen 
beveiligen deuren aan de 

scharnierzijde.  
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Preventietips 

• Kijk altijd wie er voor de deur staat en doe dan pas open. 
Gebruik de digitale deurspion/intercom of kijk door het 
raam.  

• Laat de collectanten buiten wachten. Dat is niet onbeleefd. 
Doe de deur dicht als u geld gaat halen. 

• Bij woongebouwen met een centrale toegang alleen de 

deur open voor uw eigen bezoek. 
• Onthoud dat medewerker van een bank, een 

verzekeringsmaatschappij of de thuiszorg nooit 

onaangekondigd bij u aan de deur komen. Zij maken van 
tevoren een afspraak. 

• Onverwachts en onbekend bezoek: vraag om op een ander 

tijdstip terug te komen. Zorg dat er dan een bekende 
aanwezig is. 

• Zorg dat u geen grote hoeveelheid geld in huis heeft. 

• Plaats waardevolle spullen uit het zicht van 
voorbijgangers of berg ze op in een inbraakwerende kluis. 
 

De woonadviseurs van Ouderen Samen kunnen je veel 

materialen laten zien, genoemde veilige sloten, drempelhulp 
tot automatische verlichting. 

De woonadviseurs komen bij je thuis komen om je een 

persoonlijk advies op maat geven, afhankelijk van je vragen. 

Zo’n woonadvies is gratis en kun je aanvragen via 

info@ouderensamen.nl 

Op onze website kun je nog meer informatie vinden over 

wat Ouderen Samen voor je kan betekenen. B.v. 
ouderenadvies, cliëntondersteuning, bezoek Weduwen en 
Weduwnaars. Of kijk op de agenda wat er te doen is voor 

senioren in Vught e.o.  

Stichting Ouderen Samen 
Postbus 2175 W www.ouderensamen.nl 

5260 CD Vught  E  info@ouderensamen.nl 

mailto:info@ouderensamen.nl
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Bij oudere sloten met aan buitenkant 
zichtbare cilinder: vervang de cilinder 

door een veiligheidscilinder. Of laat 
beslag monteren met zgn. 
kerntrekbeveiliging, bestaande 

sleutels blijven dan bruikbaar. 

  
 

Het veiligheidsbeslag met 
kerntrekbeveiliging en een afstand 
van 55 of 72 mm is speciaal voor 

voordeuren. 

 

Veiligheidsbijzetslot, toe te passen in 
combinatie met veiligheidsslot. 

 

 

Een kierstandhouder voorkomt dat 

iemand de deur openhoudt en 
binnenkomt. Zo kun je de voordeur 
eenvoudig én veilig op een kier laten 

staan.  

 

 

https://www.nemef.nl/nl/site/nemefnl/producten/voordeuren/diverse-deurbeveiligingproducten/kierstandhouders/283117-kierstandhouder-rvs/
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Ramen 

Beveiligde sloten op alle ramen: er zijn speciale raamsloten in 
diverse uitvoeringen. Voor naar buiten draaiende ramen: 
dievenklauwen toepassen. Ook boven- of kiepraampjes 

voorzien van veilig slot. Twee toe wanneer het raam groter is 
dan 50 cm x 50 cm. 

De grijze druksluiting is extra 

veilig omdat deze afsluitbaar is 
en ideaal voor de beveiliging 
van o.a. draairamen, 

schuifpuien en klepramen. 
Voordeel: De sluiting kan snel 
gemonteerd worden aan zowel 

de linker- als rechterkant van 
het raam en is eenvoudig te 
bedienen. Makkelijk en veilig dus. 

Tips om inbraak te voorkomen 

• Sluit altijd alle deuren en ramen. Vergeet niet om het wc-

raampje of ramen en deuren van een schuur of garage af te 
sluiten. Ook al gaat u maar heel even weg. 

• Draai de sloten altijd in het nachtslot. Een deur die alleen op 

de dagschoot staat, is met een hard stuk plastic makkelijk te 
openen. 

• Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten. Een 

inbreker kan een raam inslaan en zo de deur openen of 
binnenkomen via de gaatjesboormethode. 

• Sleutels buiten verstoppen is niet handig. Deurmat en 

bloempot zijn geen geheime plaatsen. 
• Zorg dat opklimmen onmogelijk is: zet ladders en 

vuilniscontainers weg. Breng geen latwerken, pergola’s en 

dergelijke aan waarlangs een inbreker omhoog kan klimmen. 
• Zorg voor verlichting in huis ook al bent niet thuis. Gebruik 

hiervoor bijvoorbeeld een tijdschakelaar. Denk aan de 

bovenverdieping. 

• Maak afspraken met je buren om op elkaar huis te letten bij 
afwezigheid.  

• Verlichting: zorg voor goede verlichting die aanspringt bij 
bewegingsdetectie.  


