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VEILIGHEIDSKAART

VOORKOM INBRAAK EN BRAND
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0rganiseer veiligheid

Regel toezicht op w0ning, brievenbus (en tuin) wanneer u lang weg bent.

Geef uw (mobiele) telefoo'nnummer aan mensen die u kunnen & willen
waarschuwen.

Activeer uw buren 0m samen 'op te letten'.

Neem maatregelen ter voorkoming van brand (0.a. rookmelder(s), branddeken,
brandblusser etc.).

lnstalleer goedgekeurd inbraakwerend hang- en sluitwerk of laat dit doen
door een erkend bedrijf.

Sluit ramen en deuren ook bij kortstondige afwezigheid.

En laat bij av0nd de binnenverlichting aan'alsof u thuis bent'.

En laat geen briefjes of berichten achter die uw afwezigheid verraden.

Regel sleutelbeheer en bespreek vluchtwegen bij brand.

Verlicht bij duisternis uw buitendeuien.

En zorg dat u kunt zien wie er v00r uw voordeur staat.

I nformeer h u lpverleners met waa rsch uwi ngsadressen en telefoon n u m mers.

Laat waardevolle spullen uit het zicht en leg de gegevens vast.

lnformeer bij veranderingen aande woning of de beveiliging n0g c0rrect is.

Ga na of alle brandgevaarlijke apparaten (standby) en kaarsjes uit zijn.

Haal alle sleutels uit de sloten en leg of hang deze uit het zicht.

En laat geen vreemden binne n zlnder legitimatie.

lnformeer uw buren en maak afspraken over toezicht bij uw afwezigheid.

Dra ag zargvoor onderhoud van al uw maatregelen.

N UTTIGE TELEFOONN U MMERS:
ALARM z 112 (spoed v00r politie, brandweer en ambulance)
P0LlTlE: 0900 8844

Bankpassenmeldcentrale: 0800-0ll I (gratis)

SVP BIJ NOOD WAARSCHUWEN:

1.

2.

3.

Naamt ............ r,........ r. r r.....,,.,. Tglgfo0Íl:a a a a a a a l t a a a a a a a ar a t l a a a a a

Naam: .,.,.,,., r..,. r,,..,. r,,. r i, i. r r,... Tglgf00Íl:

Naam, ., r..,.,...,.... r.... r.,.... r.....,. Tglgfggll:

Hang deze Veiligheidskaart op een v00r u handige plek en
gebruik deze tips wanneer u de woning (voor lange tijd) verlaat.
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VEILIGHEIDSKAART

TIPS:

. Raadpleeg de BeveiligingsWii zeÍ (evt. verkrijgbaar bij politie, gemeente,

Bureau Stachtofferh ul p, Beveiligi ngscentrum Wa geni ngen).

. Verlaat woning niet zonder controle.

. Bel politie bij onraad.

. Doe aangifte bii politie ook bii een p0ging.

.gverweeg de aanschaf van een kluis(ie), bevestig deze grondig en zodanig,

dat u er gemakkeliik bii kunt.

. Lees het ABG voor Veilig Vrfonen (www.hetccv.nl/webwinkel).

. Geef u 0p v00r de NieuwsbrieÍ voor Veilig Ïtlonen

(www. h etbevei I i g i n gsc e ntru m . n | ) .

. Blokkeer uw betaa lpasies wa n neer deze gestolen zijn:

Bankpassenmeldcentrale 0800-031 3 (gratis).

. Geef nooit uw pincod e aan anderen

r Vastleggen van waardevolle spullen

voorzien van DNA etc.

. Een verlicht h u is n u m mer bes poed igt

. Stuur geen berichten over afwezigheid

twitter etc.

CHECKLIST BI' (LANGDURIG) VERLATEN VAN DE WONING:

. Ramen en deuren z0rgvuldig afgesloten en sleutels uit het zicht.

. Buitenverlichting 0p schemerschakelaar ingeschakeld'

. Binnenverlichting 0p tiidklokken (geeft bewoonde indruk), (eventueel) ook

op de badkamer.

. Verzorging van uw (huis-)dieren, post, planten

. Laat's avonds eventueel ook de radio aan.

. Sluit ook uw wasmachinekraan bii langdurige

. Alle brandgevaarliike apparaten (standby) en

o Zet de verwa rm in g 0p 'va ka ntiesta n d'.

. Vul hieronder n0g een aantal eigen tips in:

kan via foto's, registrereil, graveren,

hulpverlening.

via social media zoals hyves, facebook,

(tuin).

afwezigheid.

kaarsies uit?
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. Technische vragen, Helpdesk 0900-2357589 (0,5A per minuut)

(0peningstijden werkdagen van 09.A0-lA.A0 en 12.0A-fi.0A uur)

Deze Veiligheidskaart wordt u aangeboden door:

DEZE VEILIGHEIDSKAART IS AUÏEURSRECHÏEtIJK EIGENOOM E1{ EEN UIÏGAVE VAI{ BEVEI[IGINGSCENTRUM TE $'AGEI{INGE}I

WWW.HEÏBEVEITIGINGSGENTRUM. Nt


