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‘Waar moet u aan denken als u met vakantie gaat? En waar moet u aan denken als u
met vakantie bent? Dat is nogal wat. Dat is zelfs zoveel dat het ons goed leek het
allemaal maar eens op een rijtje te zetten. Natuurlijk probeert de politie, ook gedurende
de vakantieperiodes, alles in het werk te stellen om zoveel mogelijk misdrijven te
voorkomen. U kunt hier zelf ook een grote bijdrage aan leveren. Veel vormen van
criminaliteit worden gepleegd door de gelegenheidsdief. Wanneer u dus iets doet aan
het verminderen van die gelegenheid, dan kunt u zich een hoop ellende besparen.’

•
•

•

Hoe minder gelegenheid,
hoe minder misdrijven
Hoe u zo min mogelijk gelegenheid
geeft, staat in deze folder. Er is ’n overzichtelijk rijtje gemaakt waaraan u
moet denken. Wat u moet doen.
Kruis aan wat voor u van belang is en
probeer u er aan te houden.

Prettige vakantie

•

•

•

Thuis
•

•

•

•
•
•

•

•

Als u uw woning verlaat, al is het
maar even, sluit ramen en deuren
dan af. Vergeet ook de ramen en
deuren op de eerste etage niet.
Berg sleutels van raam- en
deursloten goed op en niet vlak in
de buurt van beweegbare ramen en
deuren.
Berg reservesleutels op of leg ze in
een kluis en doe er beslist geen
label aan.
Waarschuw uw buren wanneer u
weg gaat en terugkomt.
Laat eventueel hun (2e) auto
parkeren op uw oprit.
Vul een vakantiekaart in en lever
deze af op het politiebureau.
(Niet landelijk in gebruik bij alle
politiebureaus)
Berg opklimmateriaal zoals ladder,
tuinmeubilair, altijd op of leg deze
deugdelijk vast.
Regelmatig de post uit de
brievenbus laten halen tijdens uw
afwezigheid.

•

•

•

•

•
•

•

•

Tuin en planten tijdens uw langdurige afwezigheid laten verzorgen.
Een onverzorgde tuin, hoog gras,
verdorde planten in de vensterbank
enz., geven aan dat de bewoners
langdurig afwezig zijn.
Zorg dat uw huis een bewoonde
indruk maakt. Laat uw huis er uitzien alsof u nog aanwezig bent.
Laat met behulp van schakelklokken
verlichting aan- en uitgaan. Bewaar
reservelampen in de meterkast.
Merk en registreer uw waardevolle
goederen. Voorzie deze goederen
zo mogelijk van een uniek merkteken: uw postcode + huisnummer.
Heeft u een diefstalgevoelige auto
monteer dan een startonderbreker
in het voertuig.
Schaf voor kostbaarheden en
waardevolle documenten een
inbraakwerend kastje aan.
Laat uw eigendomspapieren zoals
bijvoorbeeld kopie deel III niet
rondslingeren.
Als u weg gaat: de buitenverlichting
niet uitschakelen.
Geen touwtje uit de brievenbus
laten hangen of een sleutel in een
bloempot leggen.
Waardevolle goederen niet zo
uitnodigend neerzetten, dat ze
vanaf buiten goed zichtbaar zijn.
Geen bericht op de deur achterlaten
waarop vermeld staat dat u weg
bent of dat de sleutel bij de buren
ligt.

•
•
•
•

Niet vermelden op uw antwoordapparaat dat u weg bent.
Geen (auto)sleutels, autopapieren
e.d. in uw jas aan de kapstok laten
zitten op korte afstand van de
brievenbus. Dit in verband met
hengelen door de brievenbus.
De planten niet van de vensterbank
halen als u lang weggaat.
Wandcontactdozen in uw tuin niet
onder spanning laten staan.
Geen (tuin)gereedschap rondom uw
woning laten liggen.
Uw schuur of berging niet onafgesloten laten.
Geen sleutels in raam en/of deursloten laten zitten.

Onderweg
•

•

•

Op het vakantieadres
•
•

•
Neem voor overige maatregelen contact
op met de politie in uw woon- of verblijfplaats. Zij kunnen u verder informeren
over andere maatregelen zoals het
beveiligen van uw woning op basis van
het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.
Informatie is ook te vinden op:
www.politiekeurmerk.nl

Als u ergens parkeert af aanlegt
sluit dan uw auto/caravan of boot
goed af. Laat er nooit geld of
waardepapieren in achter.
Laat niet iedereen zien wat u bij u
heeft. Camera’s, kijkers, radio’s dus
niet in ’t zicht achterlaten.
Waardepapieren, paspoort en geld
niet zichtbaar bij u dragen.

•
•

Sluit auto/boot/caravan/hotelkamer/
hut goed af.
Waardevolle goederen of voorwerpen meenemen of in bewaring
geven.
Op plaatsen waar het druk is, het
strand bijvoorbeeld, moet u zo min
mogelijk bij u hebben. Vooral geen
sieraden of waardepapieren.
Bewaar cheques en betaalpas altijd
gescheiden.
Schrijf de pincode van uw betaalpas
nergens op.

En denk ook nog even hieraan:
•

•
•

•

•

Vertel familie en kennissen wanneer
en waar u met vakantie bent. Zorg
ervoor dat ze in geval van nood uw
woning in kunnen. Vraag ze een
beetje op te letten. Geef ze treinen vliegnummers door van vertreken aankomstpunten. Geef merk,
type en kenteken van uw auto op.
Schakel elektrische apparaten uit en
sluit gas- en waterkraan af.
Houd u verre van drugs. In vele
landen staan er jarenlange
gevangenisstraffen voor.
Noteer uw bloedgroep, resusfactor,
allergie, vaccinaties en eventueel
gebruik van medicamenten.
Oriënteer u op uw vakantiebestemming op aanwezige vluchtwegen.

