
8 TIPS OM UW VOORDEUR
EXTRA TE BEVEILIGEN
TEGEN INBREKERS

De koevoet blijft een favoriete klassieke

inbraakmethode, maar er zijn tal van

andere technieken die inbrekers

toepassen.

Inbrekers komen in veel gevallen nog steeds
gewoon via de voordeur



De meeste mensen nemen helaas pas maatregelen nadat ze
slachtoffer zijn geworden van een woninginbraak. Doorgaans
heeft een woninginbraak veel impact op de slachtoffers.  

Naast materiële schade zoals diefstal van bijzondere
erfstukken (sieraden van overleden familieleden) kan u in
sommige gevallen ook te maken krijgen met fysiek geweld.

Ook ervaart een deel van de slachtoffers emotionele schade.
De gevolgen zijn onder andere: weinig slaap, angst en
woedegevoelens. Hierdoor kunt u in een negatieve spiraal
terechtkomen. In sommige gevallen kan dit zelfs leiden tot
langdurige psychische klachten. 

Gelukkig is er met extra alertheid en een minimale investering
heel veel te voorkomen en zorgt u zelf voor extra veiligheid in
en om uw huis.

DE MATERIËLE EN EMOTIONELE
IMPACT VAN EEN WONINGINBRAAK

 
Pas als het fout gaat, worden
preventieve maatregelen genomen



Door een tandenstoker of stokje tussen de voordeur en
het kozijn te steken controleren inbrekers of u voor een
langere tijd van huis bent. Zit de tandenstoker of het stokje
na een aantal dagen nog steeds op zijn plek, dan is er niemand
thuis. 

Gelukkig is de Politie ook bewust van deze inbraakmethode
en waarschuwen zij geregeld buurtbewoners wanneer er
tandenstokers tussen de voordeur en het kozijn zijn
aangetroffen. Mocht u een tandenstoker of stokje op een
vreemde plek tussen uw voordeur aantreffen, dan weet u nu
dat u extra alert moet zijn. In dat geval is er namelijk een grote
kans inbrekers actief zijn in uw woonwijk. Het is aan te raden
om dit ook z.s.m. bij de Politie bij u in de buurt te melden en
waarschuw uw buren.

1. MYSTERIEUZE TEKENS BIJ
DE VOORDEUR VAN UW HUIS
U verwacht het waarschijnlijk niet, maar deze oude
inbrekerstruc wordt nog steeds gebruikt.



Dit gaat vaak goed, maar vergeet niet dat een
inbreker binnen 5 seconden binnen staat. Deze
inbraaktechniek staat ook wel bekend als flipperen.
Door een buigzaam stuk plastic tussen de voordeur
en het kozijn te wrikken, kan de inbreker de
dagschoot van de voordeur openduwen. 

2. Deur niet op slot draaien

2.

Even snel de hond uitlaten, met de kinderen naar de speeltuin,
naar de brievenbus of snel wat boodschappen halen. In de
meeste gevallen trekken we gewoon de deur achter ons dicht
zonder de deur echt op slot te draaien. 

Mocht u dit vaak vergeten of kinderen hebben die
continu in en uitlopen, dan voorkomt u deze vorm
van inbraak door een SecuStrip anti-inbraakstrip op
de deur en het kozijn te monteren, hierdoor wordt
flipperen onmogelijk. Bekijk SecuStrip.

https://secu.nl/collections/secustrip-plus/products/secustrip-anti-inbraakstrip-plus-voordeur?utm_source=brochure&utm_medium=ebook&utm_campaign=8_tips_om_uw_voordeur_extra_te_beveiligen_tegen_inbrekers&utm_content=tip2_secustrip


Om hengelen te voorkomen kunt u een 
SecuMax brievenbusbeveiliging
monteren, deze maakt het onmogelijk
om bij het slot te komen. Bekijk
brievenbusbeveiliging.

2.

Een andere veel gebruikte methode is hengelen. Door de
brievenbus steekt de inbreker zijn hand met een kledinghanger
om vervolgens zo het slot open te trekken of deurkruk naar
beneden te duwen.

Maar het belangrijkste is; vergeet niet
om uw voordeur op slot te draaien ook
als u kort buiten de deur bent. 

2. Deur niet op slot draaien 

https://secu.nl/collections/brievenbusbeveiliging?utm_source=brochure&utm_medium=ebook&utm_campaign=8_tips_om_uw_voordeur_extra_te_beveiligen_tegen_inbrekers&utm_content=tip2_brievenbusbeveiliging


Inbrekers staan niet
graag in het licht. 

Het plaatsen van een
lamp die automatisch
aan gaat zodra er iemand
in de buurt komt schrikt
inbrekers af. 

Zo kunnen ze minder
makkelijk onopgemerkt
hun gang gaan. 

Daarnaast is het extra
licht ook prettiger voor
uzelf, zo kunt u uw slot
extra goed zien wanneer
u de deur wilt openen. 

3. Verlichting bij uw
voordeur



Geregeld proberen inbrekers op een slinkse wijze bij u binnen te
komen. Sommige inbrekers doen dit door bijvoorbeeld een zielig
verhaal op te hangen, door zich voor te doen als
thuiszorgmedewerker of nieuwe buurman/vrouw. 

In veel gevallen komen de indringers oprecht en betrouwbaar over
en in de meeste gevallen staan ze samen aan de deur. Zo probeert
één van hen de bewoner af te leiden, zodat de ander in huis op
zoek kan gaan naar waardevolle spullen. 

4. Babbeltruc – wees extra alert bij vreemden aan
de deur

2.

Wees daarom altijd extra voorzichtig als u
vreemden aan de deur ziet staan. Heeft u
een klein raampje dat open kan, dan kunt u
het gesprek voeren via het raam. Als u geen
raam in de buurt heeft, dan kunt u een
kierstandhouder op de voordeur monteren.

Door de kierstandhouder kunt u de deur
veilig op een kier zetten en veilig praten,
zonder dat er iemand van buiten naar binnen
kan komen. Bekijk kierstandhouder.

https://secu.nl/collections/kierstandhouder/products/secumax-kierstandhouder-voordeur?utm_source=brochure&utm_medium=ebook&utm_campaign=8_tips_om_uw_voordeur_extra_te_beveiligen_tegen_inbrekers&utm_content=tip4_kierstandhouder


Wilt u graag ventileren door
de voordeur open te zetten?
In veel gevallen blijft de deur
niet op dezelfde stand open
staan en rennen kinderen of 
 honden zo naar buiten.

5. Veilig ventileren
zonder dat uw kind of
hond naar buiten rent

Uithouder voor Secu kierstandhouder
is los verkrijgbaar

Door de kierstandhouder van
Secu te monteren in
combinatie met onze
uithouder kunt u de deur veilig
op een kier zetten. Bekijk
kierstandhouder.

https://secu.nl/collections/kierstandhouder?utm_source=brochure&utm_medium=ebook&utm_campaign=8_tips_om_uw_voordeur_extra_te_beveiligen_tegen_inbrekers&utm_content=tip5_kierstandhouder


6. Langere tijd van huis of minder
alert omdat u slaapt?
De koevoet en de schroevendraaier zijn
nog steeds populaire hulpmiddelen als het
gaat om woninginbraak. Door deze tussen
de voordeur en het kozijn te steken
proberen ze de deur open te wrikken en
forceren ze de boel. Hierdoor ontstaat een
hefboomeffect en kan er een flinke kracht
op de deur worden uitgeoefend. 

Gelukkig kunt u dit probleem eenvoudig verhelpen
door het plaatsen van een SecuStrip anti-inbraakstrip.

Deze bestaat uit 2 ijzersterke stalen profielen voor
deur en kozijn. Bij het sluiten van de deur grijpen ze in
elkaar en vormen zo een barrière tegen inbraak. Deze
oplossing wordt ook aanbevolen door de Politie en is
eenvoudig zelf te monteren. Daarnaast werkt de Secu
anti-inbraakstrip ook preventief, inbrekers slaan uw
huis over als ze de strip zien zitten. Bekijk SecuStrip.

https://secu.nl/collections/secustrip-plus/products/secustrip-anti-inbraakstrip-plus-voordeur?utm_source=brochure&utm_medium=ebook&utm_campaign=8_tips_om_uw_voordeur_extra_te_beveiligen_tegen_inbrekers&utm_content=tip6_secustrip
https://secu.nl/collections/secustrip-plus/products/secustrip-anti-inbraakstrip-plus-voordeur


Als uw voordeurslot uitsteekt,
dan is er gevaar dat de
Bulgaarse methode wordt
toegepast. Hierbij wordt de
cilinder eenvoudig afgebroken
meet een tang. Binnenkomen
is zo een fluitje van een cent.

7. Steekt uw
voordeurslot uit?

Ze draaien het slot stuk met
een tang en zo de deur uit,
óók als de deur op slot zit. Het
is één van de meest gebruikte
methoden en men is binnen 1
minuut binnen, zonder dure
materialen. Zorg dus voor een
goedgekeurde cilinder (liefst
met kerntrekbeveiliging) die
niet uitsteekt.



8. Ramen in en naast de voordeur
Grote ramen bij de voordeur zijn erg fijn voor extra licht in de hal.
Overigens bent u niet de enige die dit fijn vindt. Inbrekers kunnen zo
gemakkelijk naar binnen gluren om vervolgens het raam in te slaan
en uw woning te betreden. 

Een optie is om uw ramen te blinderen met
folie, maar de meest veilige optie is het
plaatsen van siertralie. 

Het voordeel van het toepassen van de
SecuBar siertralies is dat ze preventief
werken. 

Inbrekers zien het van buitenaf zitten en
weten dat het geen zin heeft om via het glas
in te breken. Ze proberen het daarom niet
meer. En mochten ze dat tóch doen, weet
dan dat de SecuBar Deco zo stevig is, dat ze
er niet doorheen komen. Een veilig gevoel!
Bekijk SecuBar siertralies.

https://secu.nl/collections/secubar-deco?utm_source=brochure&utm_medium=ebook&utm_campaign=8_tips_om_uw_voordeur_extra_te_beveiligen_tegen_inbrekers&utm_content=tip8_siertralie


MEER LEZEN OVER VEILIGHEID
IN EN OM HET HUIS? BEKIJK
DAN ONZE WEBSITE

Met meer dan 2.000 verkooppunten zijn onze
producten altijd bij u in de buurt verkrijgbaar

Producten van Secu koopt u bij alle bouwmarkten, DHZ zaken,
sleutelspecialisten en beveiligingsbedrijven. Natuurlijk zijn ze ook
online te koop!

Bekijk alle verkooppunten

www.secu.nl

https://secu.nl/pages/store-locator?utm_source=brochure&utm_medium=ebook&utm_campaign=8_tips_om_uw_voordeur_extra_te_beveiligen_tegen_inbrekers
https://www.secu.nl/?utm_source=brochure&utm_medium=ebook&utm_campaign=8_tips_om_uw_voordeur_extra_te_beveiligen_tegen_inbrekers

