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VEILIGHEIDSKAART 
VOORKOM INBRAAK EN BRAND 

O rganiseer veiligheid 

R egel toezicht op woning, brievenbus (en tuin) wanneer u lang weg bent 

G eef uw (mobiele) telefoonnummer aan mensen die u kunnen & willen waarschuwen 

A ctiveer uw buren om samen “op te letten” 

N eem maatregelen ter voorkoming van brand (o.a. rookmelder(s), branddeken, 

brandbusser, etc.) 

I nstalleer goedgekeurd inbraakwerend hang- en sluitwerk of laat dit doen door een 
erkend bedrijf 

S luit ramen en deuren ook bij kortstondige afwezigheid 

E n laat ’s avonds de binnenverlichting aan “alsof u thuis bent” 

E n laag geen briefjes of berichten achter die uw afwezigheid verraden 

R egel sleutelbeheer en bespreek vluchtwegen bij brand 

V erlicht bij duisternis uw buitendeuren 

E n zorg dat u kunt zien wie er voor uw voordeur staat 

I nformeer hulpverleners met waarschuwingsadressen en telefoonnummers 

L aat waardevolle spullen uit het zicht en leg de gegevens vast 

I nformeer bij veranderingen aan de woning of de beveiliging nog correct is 

G a na of alle brandgevaarlijke apparaten (standby) en kaarsen uit zijn  

H aal alle sleutels uit de sloten (ook bij ramen) en leg/hang deze uit het zicht 

E n laat geen vreemden binnen zonder legitimatie  

I nformeer uw buren en maak afspraken over toezicht bij uw afwezigheid 

D raag zorg voor onderhoud van al uw maatregelen 
 

Nuttige telefoonnummers: 

Alarm 112 (spoed voor politie, brandweer en ambulance) 

Politie 0900 8844 

Bankpassenmeldcentrale 0800 0313 (gratis) 
 

SVP bij nood waarschuwen: 
 

1. Naam: ………………………………………………………………………..                                     

 

2. Naam: ……………………………………………..……………………….. 

 

3. Naam: ………………………………………………....…………………..  

 

Telefoon ………………….……………. 

 

Telefoon ………….……………………. 

 

Telefoon …………….…………………. 

 

Hang deze Veiligheidskaart op een voor u handige plek en gebruik de tips wanneer 

u de woning (voor langere tijd) verlaat. 

     

 

http://www.cbenv.nl/
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VEILIGHEIDSKAART 
TIPS 

  Verlaat de woning niet zonder controle 

  Bel politie bij onraad 0900 8844 

  Doe aangifte bij de politie, ook bij een poging tot inbraak 

  
Overweeg de aanschaf van een kluis(je), bevestig deze grondig en zodanig dat u 

er makkelijk bij kunt 

  Lees het ABC voor Veilig Wonen (www.hetccv.nl/webwinkel) 

  
Blokkeer uw betaalpasjes wanneer deze gestolen zijn  
Bankpassenmeldcentrale 0800 0313 (gratis) 

  Geef nooit uw pincode aan anderen 

  
Vastleggen van waardevolle spullen kan via foto’s , registreren, graveren, voorzien 

van DNA, etc. 

  Een verlicht huisnummer bespoedigt hulpverlening 

  

Checklist bij (langdurig) verlaten van de woning: 

  Ramen en deuren zorgvuldig afgesloten en sleutels uit het zicht 

  Buitenverlichting op schemerschakelaar ingesteld 

  
Binnenverlichting op tijdklokken (geeft een bewoonde indruk), (eventueel) ook op 

de badkamer 

  Verzorging van uw (huis)dieren, post, planten (tuin) 

  Laat ’s avonds eventueel ook de radio of televisie aan via tijdschakelaars 

  Sluit uw wasmachinekraan  

  Zet alle brandgevaarlijke apparaten uit (of standby) 

  Vul hieronder nog een aantal eigen tips in 

  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Deze Veiligheidskaart wordt u aangeboden door: 
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