
 

In deze klusfolder leest u hoe u met een paar ingrepen uw woning  

beter beveiligt tegen inbraak. 

Woning beveiligen 
 

Hoe goed u ramen en deuren ook afsluit, een inbreker ziet 
vaak toch kans om binnen te komen. Met wat ingrepen 
vermindert u het risico van een inbraak aanzienlijk.  
Bovendien geven veel verzekeraars korting op de premie  
van de inboedelverzekering wanneer de woning is voorzien 
van het politiekeurmerk. 

 

Inspecteren op inbraakgevoelige plekken 
 

Loop om te beginnen zelf eens rondom uw woning. Kunt u 
alle ramen en deuren goed afsluiten? Zijn scharnierpennen 
en glaslatten niet makkelijk te verwijderen? Kan een  
inbreker makkelijk bij u binnenkomen via balkon, dak of 
muurtjes? En probeer eens met een ijzerdraadje door de 
brievenbus de voordeur open te krijgen. 

 

Hang- en sluitwerk 
 

Veel zwakke plekken kunt u verhelpen door hang- en sluit-
werk te vervangen of extra toe te voegen. Moderne sloten 
en scharnieren zijn in de winkel herkenbaar aan een  
kwaliteitskenmerk: één ster (standaard), twee sterren 
(zwaar) of drie sterren (extra zwaar). Hoe meer sterren, hoe 
veiliger en ook duurder het hang- en sluitwerk. 

 

 

 
 

ZELF DE WONING BEVEILIGEN 

Deuren 
 

Een buitendeur moet in elk geval zijn uitgerust 
met een standaard cilinderslot met bijzetslot of 
een zwaar veiligheids-cilinderslot. Bijpassend  
beslag voorkomt dat de inbreker het slot kan  
vernielen. Stalen sluitkommen in het kozijn be-
schermen de schoten van het dag- en nachtslot. 
Anti-inbraakprofielen tussen deur en het kozijn 
maken het moeilijk om met een breekijzer tussen 
kieren te wrikken. Eén of twee bijzetsloten bieden 
extra bescherming. Aan de hangzijde is een veilige 
buitendeur voorzien van stevige scharnieren met 
dievenpinnen en eventueel dievenklauwen.  
Balkon- en tuindeuren kunnen vaak niet op slot. 
Dit verhelpt u met een espagnoletslot of met een 
afsluitbare vergrendeling. Voor het beveiligen van 
een schuifdeur kunt u kiezen uit een cilinderslot, 
een zwenkschootslot met een haak en een schuif-
puibeveiliger. In een garage is een extra slot of 
een speciale garagedeurbeveiliging verstandig. 

 

Ramen 
 

Ook bij ramen kunt u beter niet bezuinigen op 
veiligheid. Denk aan sterke scharnieren, dieven-
pinnen, dievenklauwen, opleg-raamsluitingen,  



 

Bezoekadres Elburg: Robbertsmatenstraat 2, 8081 HL Elburg 
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Tip: laat u vooraf goed 
informeren 
 

Ons advies: laat u goed voorlichten 
voordat u uw woning gaat of laat 
beveiligen. Veilig hang- en sluitwerk 
is meestal kostbaar en lang niet alle 
situaties zijn gelijk, waardoor er vele 
oplossingen mogelijk zijn. Een  
medewerker van UWOON kan u 
informeren over de mogelijkheden 
om uw woning te beveiligen. 

 

Vragen? 
 

Heeft u nog vragen over woning-
beveiliging? Neem gerust contact op 
met UWOON. 
 
UWOON kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor de inhoud van deze  

klusfolder en de wijze van uitvoering. 

Ze zijn er in diverse prijsklassen, voor  
binnen of buiten, en zowel met bedrading 
als draadloos. Veel van deze systemen kunt 
u prima zelf installeren. 

 

Kwaliteitseisen inbraakpreventie 
 

Wij bieden u de mogelijkheid uw woning 

naar eigen wens aan te passen. Hiervoor 

gelden spelregels. Zo stellen we aan het 

aanbrengen van inbraakwerend hang- en 

sluitwerk de volgende kwaliteitseisen. 

 

Bouwkundige en  
veiligheidstechnische eisen 
 

1.  Het hang- en sluitwerk moet kwalita-
 tief goed zijn en worden aangebracht  
 volgens de normen en eisen van de 
 fabrikant. 

2.  Voorkom tijdens het aanbrengen  

 schade aan deuren en kozijnen. 

 

Onderhoudstechnische eis 
 

3.  U bent zelf verantwoordelijk voor het 
 onderhoud aan de aangebrachte 

 voorziening. 

 

Verhuurtechnische eis 
 

4.  Wanneer u uit de woning vertrekt, 
 kunt u de aangebrachte voorziening 
 het beste laten zitten, omdat er anders 
 mogelijk beschadigingen ontstaan aan 
 kozijnen en deuren. 

 
 

opdekcilindersloten en solide raam-
uitzetters. Voor kleine ramen en smalle 
bovenlichten kunt u anti-inbraakspijlen 
plaatsen. Deze zijn moeilijk door te zagen 
en worden bevestigd met zogenoemde 
ééntoerschroeven. Deze schroeven, die 
niet kunnen worden uitgedraaid, zijn ook  
ideaal om de kwetsbare glaslatten aan de 
buitenkant van ramen mee vast te zetten. 

 

Binnen- en buitenverlichting 
 

Laat aan een inbreker niet weten dat u 

niet thuis bent. Met schakelklokken gaan 

lampen vanzelf aan en uit op ingestelde 
tijden. Een schemerschakelaar doet  
hetzelfde van zonsondergang tot  
zonsopkomst. Ook een veiligheidsfitting 
werkt automatisch wanneer het donker 
is, maar dan onregelmatig. Immers,  
’s avonds brandt de verlichting langer dan 
’s nachts en het patroon wisselt per  
etmaal. Nog luxer is een elektronische 
geheugen-schakelaar. Die onthoudt  
welke lampen u tijdens de afgelopen 
week heeft ontstoken en op welk tijdstip, 
en herhaalt al deze handelingen tijdens 
uw afwezigheid in dezelfde volgorde. 
Voor buiten bestaan er infrarood  
gestuurde sensorlampen, die aangaan 
zodra iemand binnen het bereik ervan 
komt. Monteer de sensorlampen zo hoog 
mogelijk en werk de bedrading goed weg, 
zodat een inbreker deze niet makkelijk 
onklaar kan maken. 

 

Elektronische beveiliging 
 

Elektronische beveiligingssystemen  
signaleren beweging of trilling en geven 
(stil) alarm.  
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