Preventietips woningoverval

In Nederland is de kans op een woningoverval klein. Toch is het verstandig
om altijd alert te blijven en onbekenden zo min mogelijk kans te geven uw
huis binnen te dringen. In deze folder staan een aantal tips waarmee u het
woningovervallers moeilijker maakt hun slag te slaan.
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Onverwachte bezoeker?

 ontroleer altijd wie er aanbelt voor u de deur opent. Kent u de persoon niet en vertrouwt u het niet?
C
vraag dan eerst wie hij/zij is en wat hij/zij komt doen. Vertrouwt u het nog niet? Bel dan 112.
• Een overvaller kan zich voordoen als medewerker van gemeente, bedrijf of instelling.
Vraag om een legitimatiebewijs. Bel eventueel ter controle naar het bedrijf of instantie.
• Dieven en overvallers komen in alle vormen en maten voor. Sommige dragen keurige pakken of
hebben kinderen bij zich. Vraag onverwachte bezoekers later terug te komen. Zorg dan dat u niet
alleen thuis bent.
• Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten, met een kierstandhouder (een stevigere variant van de
deurketting). Of laat een kijkgaatje in uw deur maken. Zo ziet u wie er voor uw deur staat en kan
niemand u naar binnen duwen.
• Woningovervallen en babbeltrucs vinden niet alleen ‘s avonds plaats. Blijf ook overdag alert op
mensen met verkeerde bedoelingen.
• Spreek met uzelf af dat u ’s avonds na een bepaalde tijd de voordeur niet meer opent voor
onbekenden.
• Wilt u geld pakken? Laat mensen dan buiten wachten en sluit uw deur. Neem nooit uw portemonnee
mee naar de deur. Het is handig om standaard wat muntgeld vlakbij de voordeur neer te leggen (in
de meterkast bijvoorbeeld).
• Vragen onbekenden of ze het alarmnummer mogen bellen? Laat ze niet binnen en bel zelf 112. Laat
hen ook geen gebruik maken van uw toilet. Verwijs ze naar een openbaar toilet.
• Open de centrale voordeur bij woongebouwen alleen voor eigen bezoekers.

Enkele algemene veiligheidstips tegen woningovervallen:
• Z
 org dat de deuren en ramen van uw huis zijn voorzien van goede beveiliging zoals rolluiken, goed
hang- en sluitwerk en eventueel camera’s. Meer informatie: http://www.politiekeurmerk.nl
• Voorkom buitverwachting: Hou geen grote bedragen aan contant geld in huis (ook niet in een kluis)
En wees voorzichtig met informatie over uw bezittingen en over avonden waarop u alleen thuis bent
of over tijdstippen waarop u weggaat of thuiskomt.
• Wees voorzichtig met het in huis halen van iemand die u via Internet of Social Media leert kennen.
U weet nog weinig over de persoon. Spreek bijvoorbeeld een plek buitenshuis af om elkaar eerst
beter te leren kennen (of de verkoop of aankoop via bijvoorbeeld een veilingsite af te handelen).

Toch een overval?

Mocht u toch het slachtoffer van een woningoverval worden volg dan het RAAK-principe:
R Rustig blijven. Overvallers komen niet voor mensen, maar voor geld.
A Accepteren. Pleeg geen verzet. Ga er altijd van uit dat wapens echt zijn.
A Afgeven. Geld en goederen zijn vervangbaar.
K Kijken. Neem zoveel mogelijk kenmerken van de daders op (lengte, kleding, spraak etc.)
Bel zo snel mogelijk na de overval het alarmnummer 112 en doe altijd aangifte bij de politie

Meer informatie: www.politie.nl onderwerp ‘woningoverval’
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