VEILIGHEID AAN DE DEUR: WAT KAN MEN ZELF DOEN?
De eigen woning is meestal de plaats waar men zich thuis en veilig voelt. Dit
veiligheidsgevoel kan ingrijpend aangetast of zelfs helemaal weggenomen worden
als iemand slachtoffer wordt van een overval. Wij geven graag tips om het
veiligheidsgevoel te vergroten en om de kans op een overval zo klein mogelijk te
maken.
Veel senioren zijn bezorgd over hun veiligheid, vooral omdat zij het gevoel hebben
een grotere kans te lopen slachtoffer te worden van criminaliteit. Politiecijfers
geven aan dat senioren juist minder vaak slachtoffer zijn van een misdrijf dan
andere leeftijdsgroepen. Desalniettemin is het altijd verstandig om voorzichtig te
zijn. Hier volgen enkele tips voor veiligheid aan uw voordeur (samengesteld door
de politie):
 Doe nooit zomaar open! Het is uw voordeur, niemand verplicht u om open
te doen.
 Kijk eerst wie er voor de deur staat via het raam, deurspion of gebruik de
intercom.
 Vraag wie de persoon is en wat deze komt doen. Vraag om legitimatie.
 Als u het niet vertrouwt, bel het bedrijf of instantie om te controleren.
 Maak eventueel een nieuwe afspraak en zorg dat er dan familie of
bekenden bij zijn.
 Ga niet in op „zielige praatjes‟ of smoezen die oplichters gebruiken om
binnen te komen.
 Geef nooit uw bankpas / pincode af. Bankmedewerkers komen niet aan de
deur.
 Als u denkt slachtoffer te zijn geworden, laat dan direct uw bankpas
blokkeren. Uw bank kan dit voor u regelen.
 Leg kostbaarheden niet in het zicht.
 Als u het niet vertrouwt: bel dan meteen de politie via 1 1 2
 Ga even naar de ledenservice pagina op deze site en haal de “TIPKAART
iemand aan de deur” op met bovenstaande tips in een handig overzicht.
Hang ze in het zicht, bijvoorbeeld aan de binnenzijde van uw voordeur.
 Het is een aanbeveling om ook eens te kijken naar de inbraakgevoeligheid
van een woning. U vindt op de website
www.politiekeurmerkveiligwonen.nl veel tips en mogelijkheden.

