
Checklist Brand- en diefstalpreventie voor wie op vakantie vertrekt 

Geef inbrekers geen kans
Doe alsof je thuis bent

 � Laat geen afwezigheidsbericht achter op uw deur. 

 � Laat ook op Facebook, Twitter of je blog niet weten dat je 
op reis vertrekt. Let op met updates die laten weten dat je 
ver weg bent. 

 � Stop thuisleveringen van de bakker, de melkboer of je 
aankopen op internet. 

 � Hetzelfde geldt ook voor je antwoordapparaat. Ga na of je 
jouw telefoon kan doorschakelen naar je gsm of een ander 
toestel. 

 � Werk met tijdschakelaars voor de verlichting. 

 � Laat beplanting onderhouden en zichtbare grasperken 
maaien. 

 � Laat aan je vertrouwenspersonen weten dat je op vakantie 
bent en voor hoelang. Je kan hen vragen om de brievenbus 
leeg te maken en af en toe de rolluiken op en neer te laten. 

 � Wees discreet wanneer je vertrekt. 

 � Breng je gegevens aan op de binnenkant van je bagage in 
plaats van aan de buitenkant.

Bescherm je spullen
 � Zijn alle toegangen van je woning nog in goede staat? 

Controleer alle ramen, deuren, keldergaten, koepels en 
dakvensters. 

 � Bewaar eventuele ladders en tuingereedschap binnenshuis; 
laat het niet buiten rondslingeren. Zo zou je inbrekers 
meteen helpen om de klus te klaren.

 � Verberg aantrekkelijke en makkelijk mee te nemen spullen 
zoals gsm’s, videocamera’s, tablets, laptop, enz. 

 � Berg waardevolle goederen zoals geld en juwelen  op in 
een kluis of bij een bank. Noteer de serienummers van 
waardevolle  goederen (formulier beschikbaar op www.
besafe.be).

Sluit goed af en zet het alarm aan 
 � Sluit ramen en deuren van je huis, garage en tuinhuis. 

 � Sluit roosters en hekken met een kettingslot. 

 � Laat sleutels niet op sloten steken. Bewaar uw sleutels niet 
op typische plaatsen, zoals onder de deurmat. 

 � Geef de huissleutels en sleutels van voertuigen aan een 
vertrouwenspersoon of geef ze aan een reisgenoot. 
Meteen handig als je in den vreemde je sleutel zou 
verliezen.  

 � Vermeld je gegevens niet op sleutelhangers. 

 � Doe niet-gebruikte voertuigen op slot. Maak tweewielers 
met een hangslot vast. 

 � Heb je een alarmsysteem? Activeer het dan. Informeer 
de mensen die je planten komen water geven of de 
brievenbus komen leegmaken over de procedure bij een 
alarmmelding. Verwittig je alarmcentrale wanneer je 
vertrekt.

Laat een brand je vakantie niet vergallen

 � Vermijd het opslaan van brandbare vloeistoffen of bewaar deze op een veilige plaats. 

 � Berg spuitbussen op buiten bereik van zonlicht en uit de buurt van warmtebronnen.

 � Als er toch brand zou zijn, kan een rookmelder of branddetectiesysteem heel wat 
ellende verhelpen. Test het dan ook uit alvorens je vertrekt.

 � Schakel de elektrische zekeringen uit, behalve van apparaten die moeten blijven 
werken tijdens je afwezigheid, zoals ijskast, diepvriezer en alarmsysteem. 

 � Doof alle lampen zonder tijdschakelaar. Vermijd alle brandbare materialen in de 
nabijheid van deze lampen.

 � Sluit de toevoer af van de boiler, gasflessen of het gasfornuis. Dat geldt trouwens voor 
alle apparaten op gas, stookolie of petroleum.

 � Sluit de hoofdkraan van het water af.

Terwijl je van een deugddoende vakantie geniet, wil je niet dat er iets gebeurt met jouw woning, toch? Daarom is de 
vakantie de ideale gelegenheid om nog eens stil te staan bij brand- en inbraakpreventie. Assuralia zet jou alvast op 
weg met enkele tips zodat je geen onaangename verrassingen krijgt bij thuiskomst. 


