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De zomervakantie komt er aan. Reden om af en toe een dagje 
of een tijdje weg te gaan. De vakantietijd is een toptijd voor 
inbrekers. Door het warme weer staan deuren en ramen vaker 
open. En het is vaak makkelijk te zien waar bewoners voor 
langere tijd weg zijn. Huurwijzer verzamelde de belangrijkste 
tips van de politie voor een inbraakveilig huis. Hun advies als u 

op vakantie gaat: geef uw woning een bewoonde indruk en licht 
uw vertrouwde buren in. Zij willen hopelijk bijdragen uw huis 
een bewoonde indruk te geven (post weg, gordijnen soms open/
dicht, plantjes water). Zorg altijd voor gecertifi ceerd hang- en 
sluitwerk, ook van uw (dak)ramen en (balkon)deuren op hogere 
verdiepingen. Doe alles dicht, ook als u maar ‘n uurtje weg bent!

Of je nu thuis bent, op de camping, in een 
vakantiehuisje of op de boot: brandveiligheid is 
overal van belang. Juist in vakanties is de kans 
op ongelukken met gasfl essen of vuur groot.

Verkeerd gebruik van gasfl essen op de camping 
of op de boot, onjuist aangelegde elektriciteit 
in de caravan en onveilig barbecueën blijken 
veelvoorkomende oorzaken van brand.

Inbraakpreventie thuis Brandveiligheid op vakantie

Gebruik gasfl essen op de camping 
of op de boot veilig. Bewaar ze 
rechtop en zet het gastoestel niet 
te dicht bij brandbare materialen 
zoals tentdoek.

Vlam in de pan? Gebruik nooit 
water om te blussen en ook geen 
blusdeken of schuimblusser. 
Draai de warmtebron uit en dek 
de pan af met een deksel.

Plaats een barbecue op een vlakke 
ondergrond. Houd brandblusser, 
emmer water of zand bij de hand 
en steek de barbecue nooit aan 
met spiritus of benzine.

Rook- en koolmonoxidemelders 
mogen niet ontbreken in uw 
vakantieverblijf. Zorg ook voor 
een goedgekeurde blusdeken en 
andere blusmiddelen.

Leg elektriciteit in camper of 
caravan veilig aan (pas op met 
water!). Ook een spanning van 12 
Volt is (brand)gevaarlijk. Schakel 
bij twijfel een elektricien in.

Brand op de boot is gevaarlijk 
omdat vluchten vaak niet een-
voudig is. Houd altijd een emmer 
aan een lijn binnen handbereik 
om met water te kunnen blussen.

Opeens toch brand bij tent, 
caravan, huisje of boot? Breng 
uzelf en anderen in veiligheid en 
bel 112 (112 is het alarmnummer 
in alle landen van de EU).

Koel brandwonden minimaal 10 
minuten bij voorkeur met zacht 
stromend lauw leidingwater. 
Geen stromend water? Dan is 
water uit een sloot ook goed.

Gebruik tijdschakelaars op lampen en 
radio. Zo lijkt het of u thuis bent.

Verberg waardevolle spullen liefst in een kluis. 
Registreer uw eigendommen.

Laat wat rommel achter, zoals kopjes , 
tijdschriften of speelgoed.

Licht buren in dat u weg bent. Bij 
onraad mogen ze direct 112 bellen. 

Pas op met  persoonlijke vakantie  berichten op 
sociale media!

Buitenverlichting bij deuren (op schemer-
schakelaar) schrikt inbrekers af.

Haal ladders en kliko’s weg. Inbrekers 
kunnen daarop naar boven klimmen!

Houd struiken laag zodat uw woning 
goed te zien is.

‘Verstop’ uw sleutels niet onder 
de deurmat of in een bloempot.

Gebruik gecertifi ceerde sloten, ook voor 
uw (dak)ramen, balkon- en schuifdeuren 
en lichtkoepels. 

Jeanne | ontwerp & illustratie

Veilig de zomer door!
Meer informatie over 
inbraakpreventie  
en brandveiligheid

Politiekeurmerk Veilig Wonen  
www.politiekeurmerk.nl 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Registreer je eigendommen  
in de Stopheling App  
www.stopheling.nl/home/tip-3

Bescherm je smartphone,  
tablet en laptop tegen diefstal 
www.boefproof.nl

Wordt er toch ingebroken?  
Doe aangifte en kijk op  
www.slachtofferhulp.nl

Brandweer over brandveiligheid 
www.brandweer.nl/ 
brandveiligheid
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