
Hoe houdt u inbrekers buiten de deur 

  

 Bij sommige sloten steekt de cilinder van het slot 

uit of ontbreekt veiligheidsbeslag.  

Een inbreker kan de cilinder met een tang 

afbreken.  

 

• Monteer veiligheidsbeslag  

• Let op: de cilinder mag niet meer  

dan 3 mm uitsteken  

 



Hoe houdt u inbrekers buiten de deur 

 Met een klein boortje kan een inbreker een 

gaatje onder het slot in de deur of in het 

raamkozijn maken.  

Met een schroevendraaier of een ijzerdraadje kan 

nu de raamboom bediend worden of de sleutel 

worden omgedraaid. 
 

• Monteer op ramen én deuren sloten die  

  met een sleutel afsluitbaar zijn 

• Haal de sleutel uit het slot en berg deze   

  op een Veilige plaats op 

 

 



Hoe houdt u inbrekers buiten de deur 

 Met zelfgemaakt of professioneel gereedschap uit 

de slot- en sleutelbranche kunnen inbrekers 

sloten openen door de cilinder rechtstandig uit 

het slot te trekken. 

 

• Monteer cilinders en beslag die tegen dit 

zogenaamde 'kerntrekken' bestand zijn. 

Informeer bij een PKVW-erkend bedrijf bij u in 

buurt. 

 

 



Hoe houdt u inbrekers buiten de deur 

 Met een pasje of stuk plastic tussen de deur en 

het kozijn kan een inbreker de dagschoot openen 

(flipperen). 

 

• Draai de deur altijd op het nachtslot 

• Monteer eventueel aanvullend een anti-

inbraakstrip 

 

 

 



Hoe houdt u inbrekers buiten de deur 

 Door een ijzeren kleerhanger door de brievenbus 

te steken kan een inbreker hengelen naar het slot 

en een oplegslot openen. Ook de deurkruk kan zo 

worden worden bediend. 

 

• Draai de deur altijd op het nachtslot 

• Monteer eventueel aanvullend een 

goedgekeurde bescherming aan de  

   binnenzijde over de brievenbus 

 

 

 



Hoe houdt u inbrekers buiten de deur 

 Een inbreker heeft soms aan een opening, die 

maar net groter is dan 15 cm, genoeg om binnen 

te komen. 

 

• Zorg voor een doorklimbeveiliging (bovenlichten 

en lichtkoepels). Monteer een barrièrestang of 

rekwerk 

 

 



Hoe houdt u inbrekers buiten de deur 

 Authentieke glas in lood is gemakkelijk weg te 

drukken. Dit maakt geen herrie. 

 

• Plaats dubbelglas of een vast voorzetraam  
 

 

 



Inbrekers pakken doen we samen! 

 Ziet u mensen in uw buurt die zich verdacht 

ophouden 

     of 

 ziet u onbekende auto’s, scooters of bromfietsen 

in de buurt rondrijden? 

 

 Twijfel niet en bel  

 
 

 


