
Deuren beveiligen 
 

Let er op dat de cilinder nooit meer 
dan 2 mm uit de deur steekt, anders 
is het mogelijk om het slot met een 
tang af te breken. 
 

Verkies een meerpuntsluiting bo-
ven een éénpuntsluiting, zodat de 
deur op meerdere plaatsen in het 
kozijn vergrendeld is. 
 

De meerprijs voor veiligheidsbeslag 
is relatief klein in vergelijking met de 
bijkomende veiligheid die het biedt. 
 

Plaats bij elke veiligheidscilinder 
een massief veiligheidsbeslag. De 
schroeven zijn enkel bereikbaar van 
binnenuit. 
 

 Plaats dievenklauwen (bestaat uit 
twee delen, een stalen pen en een 
stalen bus) aan de scharnierzijde. De 
pinnen vallen in een opening in het 
deurkader als de deur of het raam 
dicht is. Je kan ze niet meer afbre-
ken. De dievenklauw komt onder of 
boven elk scharnier. 
 

 Een veiligheidscilinder heeft certifi-
caat dat nodig is om huissleutels te  
laten bijmaken. 
 

Zorg voor je comfort, gebruik één-
zelfde sleutel voor alle deuren 
(gelijksluitend). 
 

Interessant zijn sloten die je met de 
sleutel kan openen als er aan de bin-
nenzijde al een sleutel op zit (nood- 
en gevaarfunctie). 
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Ramen beveiligen  
 

Voor inbrekers is het een koud kunstje 
om via een raam je huis binnen te bre-
ken. Er bestaan verschillende oplossin-
gen om dit kwetsbaar punt extra te 
beveiligen. Zo maak je het inbrekers 
heel wat moeilijker. Verschillende van 
deze oplossingen kan je makkelijk zelf 
uitvoeren. Een overzicht: 
 

Vaste ramen zijn de veiligste, goed-
koopste en meest geluidwerende ra-
men. 
 

Ramen die je wel kan openen, zijn 
uitgerust met een raamkruk met een 
slot.  Ze hebben een cilinder (best met 
boorbeveiliging) met een sleutel die in 
open of gesloten stand het openen van 
het raam voorkomt, zelfs als de inbre-
ker het glas stukslaat. 
  

De voorkeur gaat uit naar padden-
stoelvormige nokken die je door hun 
vorm beter kan inhaken en moeilijker 
kan uitlichten. Hoe hoger het aantal 
nokken, hoe veiliger.  
 

Ramen en deuren moeten een  

goede standaardbeveiliging      

hebben. Vooral aan de achterzijde 

van de woning, want inbraken   

gebeuren daar waar de              

minste sociale controle is.   
 

Je kan de ramen ook uitrusten met 
een bijkomend opzetslot (onder- en/of 
bovenaan). Een bijzetslot is een aan-
vulling op de bestaande raamsloten en 
bestaat als opbouw-, opleg- en in-
bouwslot. 
Esthetisch minder interessant, maar 
wel veilig. Een opzetslot maakt het 
raam slotvaster en verhindert dat het 
wordt open gewrikt. 
Extra veilig zijn de bijzetsloten met een 
sleutel. 
Bijzetsloten zorgen voor meer werk en 
extra vergrendeling van het raam bij 
een poging tot inbraak. 
 
 

Bij kleine ramen 
die je zelden opent  
(bv. in de kelder) kan  
een metalen rooster  
inbrekers ontmoedigen. 
Je schroeft het rooster een-
voudig voor het raam. Zorg 
er voor dat het onmogelijk 
is om het rooster langs bui-
ten af te schroeven. Ge-
bruik speciale vijzen die je 
eenvoudig kan vastschroe-
ven, maar enkel met een 
hulpstuk los kan krijgen. 
    

 Een (voorzet)rolluik werkt 
niet alleen verduisterend, 
zonwerend en isolerend, 
maar ook diefstalvertra-
gend. 
 

Standaard is er een dief-
stalbeveiliging verwerkt in 
de (voorzet)rolluiken waar-
door het omhoogduwen 
van het rolluik van buitenaf 
niet mogelijk is. 
Een inbreker wil zo snel mo-
gelijk zijn slag slaan. Een 
rolluik omhoog wrikken 
duurt te lang en zal daar-
door de inbreker ontmoedi-
gen. 
 

Veiligheidsglas is het over-
wegen waard b.v. voor klei-
nere ramen (kelder, wc, ...). 
Ze zijn nogal eens het doel-
wit van dieven omdat ze 
weinig lawaai maken bij 
glasbreuk. 
 

 Ook voor schuiframen en 
draaikipramen bestaan er 
aangepaste veiligheidsvoor-
zieningen. 
 

Tralies zetten wij hierbij 
om het overzicht compleet 
te maken, want echt mooi 
kan je het niet noemen.   
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