
  PREVENTIETIPS VEILIGE VAKANTIE  

 
 UW WONING : GOED AFSLUITEN + BEWOONDE INDRUK GEVEN 

 

¤ beveilig uw woning met goede sloten en grendels 

¤ sluit alle ramen en deuren, tuinhuis, garage,...  

¤ laat geen ladders, gereedschap, tuintafels,…. in uw tuin 

staan  

¤ laat geen sleutels op de sloten  

¤ laat uw rolluiken tijdens de dag nooit volledig naar beneden 

 

¤ zorg voor automatische verlichting  

¤ geen volle brievenbus  

¤ activeer uw alarmsysteem en informeer de contactpersoon/alarmcentrale 

over uw vertrek 

¤ verlaat uw woning langs de deur of poort met de meeste sociale controle 

¤ vraag uw buren om de nodige sociale controle   

 

¤ geef uw woning een bewoonde indruk   

¤ laat uw gras maaien en de bloemen water  geven 

¤ af en toe eens op uw oprit een wagen plaatsen  

¤ zorg voor licht in huis op verschillende plaatsen en verschillende tijdstip-

pen  

¤ vraag iemand voor het openen/sluiten van gordijnen en/of rolluiken 

 

¤ alle achtergebleven voertuigen zijn slotvast 

¤ zet tweewielers binnen  

¤ schakel zoveel mogelijk alle elektrische apparaten uit  

¤ geef de niet-gebruikte (huis)sleutels aan een vertrouwenspersoon 

¤ uw woning is geen uitstalraam, geen waardevolle voorwerpen zichtbaar   

 

¤ verberg aantrekkelijke en makkelijk mee te nemen goederen : laptop, gsm, gps,…  

¤ berg waardevolle goederen (juwelen, geld, …) op in een kluis of geef ze in bewaring bij een vertrouwensper-

soon 

¤ zet geen bericht van uw afwezigheid op uw voicemail  

¤ Laat geen briefjes achter op de deur  

 

Uw VAKANTIE op  
SOCIALE MEDIA 

 

 *   let op bij het verspreiden van 
uw vakantieplannen en data via 
sociale netwerksites zoals Face-
book, Netlog,….   
 

*    aan iedereen verkondigen 
van wanneer tot wanneer u op 
reis gaat en dit op deze sites 
samen met uw naam, adres,… 
zetten, is niet aan te raden  
 

*    vaak geeft ook uw e-mail en 
uw voice-mail nuttige info over 
uw reis   
 

*   zet geen adresgegevens in 
een automatische antwoordmail 
bij uw vakantie  
 

*    een vakantieweblog of info 
via Twitter geeft (teveel) nuttige 
informatie over uw afwezigheid 
of verblijf in het buitenland    



GENIET van een ZORGELOZE VAKANTIE 
 

¤ geef aan familie uw verblijfsadres en een telefoonnummer 

¤ eventueel uw vaste telefoon doorschakelen naar uw GSM   

¤ zeg alleen aan personen die u echt vertrouwt wanneer u op vakantie gaat en voor hoelang 

¤ meld aan uw buur wie hij kan contacteren bij problemen en “hoe en waar” uzelf 

bereikbaar bent  

¤ let op : het etiket aan uw bagage kan vaak door iedereen gelezen worden    

¤ houd uw bagage voortdurend in het oog en draag uw handtas gesloten. 

¤ portefeuilles, gsm, fototoestel zijn vaak het doelwit van dieven 

¤ zorg voor geldige identiteits– en reisdocumenten; ook voor de kinderen (KidsID) 

¤ neem ook copies mee van identiteitskaart, rijbewijs, bankkaart, …       

¤ neem niet te veel contant geld mee 

¤ bel bij diefstal van uw bankkaart onmiddellijk CARD STOP 070 344 344 (in België) of + 32 70 344 344 (vanuit 

het buitenland).  

¤ wees alert voor zakkenrollers of onbekenden die u aanspreken vooral op plaatsen waar veel volk is : winkel-

straten, markten, toeristische trekpleisters  

¤ laat ook geen waardevolle voorwerpen zichtbaar achter in uw auto 

¤ parkeer liefst op plaatsen waar er sociale controle is   

 

AANVRAAG VAKANTIETOEZICHT 
 

¤ Vele lokale politiezones bieden gratis vakantietoezicht aan tijdens uw 

afwezigheid 

¤ Neem hiervoor contact op met uw politie door bv. een aanvraagformulier voor afwezigheidstoezicht in te vullen  

¤ uw wijkagent en/of interventieteams houden een oogje in het zeil  en doen ook ‘s nachts en in het weekend op 

onregelmatige tijdstippen controle van uw woning  

 

 

Het BIN en uw politiezone  

wensen u alvast  

een zorgeloze  

en deugddoende  

vakantie toe ! 
 


