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Vakantie is een moment van intense activiteit voor dieven. 

 

Op een zorgeloze zomerdag 

• Opgepast voor gauwdieven op drukke plaatsen zoals 

openbaar vervoer, winkelstraten, festivals, … 

• Sluit uw voertuig altijd goed af en laat geen waardevolle 

voorwerpen in het zicht achter. 

• Met de fiets op pad? Leg hem steeds goed op slot, best 

aan een vast voorwerp. 

• Wees voorzichtig met vuur: een ongeval tijdens een kampvuur of BBQ is snel gebeurd. 

 

Je gaat op vakantie 

Wees discreet 

Trek in ieder geval niet de aandacht van potentiële inbrekers door tegen iedereen te vertellen dat u op reis 

vertrekt of door een briefje op deur of raam te plakken voor de bakker of melkboer die aan huis levert. 

Wees ook uiterst voorzichtig met wat u op Facebook, Twitter of andere socialenetwerksites schrijft. Dieven 

lezen namelijk mee. 

Zorg ervoor dat iemand uw brievenbus regelmatig komt leegmaken. Een 

volle brievenbus is voor een dief een signaal dat de bewoner voor langere 

tijd afwezig is. De persoon die uw brievenbus leegmaakt kan ook de 

rolluiken of gordijnen openen of sluiten en indien nodig het gras maaien of 

de heg snoeien. 

Bescherm uw goederen 

Het lijkt vanzelfsprekend, maar toch vergeten mensen het af en toe: sluit 

alle deuren, ramen (ook die van de kelder), koepels en dakvensters. Laat 

ook geen ladders of gereedschap slingeren in de tuin. Bedenk dat een inbreker na gemiddeld drie minuten 

zijn poging staakt, omdat na die tijd het risico aanzienlijk vergroot. Bewaar waardevolle voorwerpen in een 

kluis en wanneer dat niet kan, noteer dan de serienummers en verberg ze op een niet voor de hand 

liggende plaats. 

Sleutels en alarm 

Laat uw sleutels niet in het slot zitten: geef ze aan de persoon die uw brievenbus komt leegmaken of neem 

ze mee. 

Activeer het alarm wanneer u vertrekt en breng de alarmcentrale op de hoogte van uw afwezigheid. 

Lokale politie 

Wanneer u de lokale politie op de hoogte brengt van uw langdurige afwezigheid, kan zij een oogje in het 

zeil houden. 

 

 

 

http://www.anpi.be/
http://www.cardstop.be/index_casbe.jsp
https://www.besafe.be/in-de-kijker/wat-niet-weg-gezien-nieuwe-campagne-tegen-diefstal-uit-wagens
https://www.besafe.be/fr/conseils/faire-un-bbq-en-toute-s-curit
http://www.cardstop.be/
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Op bestemming, denk ook aan brandveiligheid 

 

Op camping 

Om uw verblijf in de natuur aangenaam te houden, is het belangrijk 

om bepaalde veiligheidsmaatregelen te respecteren. 

Lees de veiligheidsinstructies van het kamp. 

- Zoek de plaats van de blusmiddelen in de buurt. 

- Tenten bestaan uit gemakkelijk ontvlambaar stoffen (kies liefst een 

tent in een behandelt vuurvast stof. Maar wees voorzichtig: 

"nauwelijks ontvlambaar" betekent niet "niet-ontvlambaar".  

- Plaats uw tent in een goed schoongemaakt gebied, weg van elke 

vlam en warmtebron.- Gebruik in uw tent alleen lampen op batterijen. 

- Kook nooit in de tent! 

- Kijk ook om een kampvuur te maken. Kies een plaats uit de buurt van de tent, bomen, gras en ruim de 

grond op van papieren, bladeren of andere planten die er zijn. Plaats de haard zo dat een windvlaag geen 

vonken of gloeiende kolen op de tent kan werpen en in brand kan steken. Omring de open haard met 

stenen. 

- Als de vegetatie erg droog is, moet u geen kampvuur noch barbecue aanmaken 

 

In vakantieverblijf 

Kies B&B, hotels of appartementen die voldoen aan de veiligheids- en brandpreventieregels en uitgerust 

zijn met rookmelders, brandblusapparaten of zelfs beter van een 

sprinklerinstallatie. 

Bij aankomst:  

- Lees aandachtig de veiligheidsinformatie en procedures in geval van 

brand. Deze worden meestal weergegeven op of nabij de deur van 

de kamer. Respecteer ze! 

- Zoek de dichtste nooduitgangen, alarm- en blustoestellen en lees de 

instructies. 

 

 

GENIET VAN EEN GOEDE VAKANTIE 

Bronnen  

https://www.belgium.be/nl/justitie/veiligheid/voorzorgen_nemen/in_en_om_huis/vakantietoezicht 

https://www.besafe.be/nl/tips-voor-een-zorgeloze-vakantie 

https://abcverzekering.be/inbraakpreventie 
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