
PREVENTIEDIENST  
VAN DE GEMEENTE 
SINT-GILLIS   
IN SAMENWERKING  
MET DE  
POLITIEZONE ZUID

Tips om met een gerust gemoed op 
vakantie te vetrekken en onaange-
name verrassingen te vermijden

Denk aan alles !

Meer informatie  ?

•   Preventiedienst van de Gemeente Sint-Gillis 
Inbraakpreventie (technopreventie) 
Vlogaertstraat 22 - 1060 Sint-Gillis 
Tel : 02/542 62 40 ;  
e-mail : prevention.1060@stgilles.brussels 
www.stgilles.irisnet.be

7.   OPPASSEN MET SLEUTELS 
Laat geen sleutels op sloten zitten : berg ze uit het zicht op, geef ze 
aan en vertrouwenpersoon of neem ze mee, en let erop dat er nooit 
precieze gegevens op de sleutelhangers genoteerd worden. Beheer 
de sleutels : weet zie we ze in bezit heeft en ken het aantal bestaande 
sleutels.

8.   BEVEILIG STILSTAANDE VOERTUIGEN 
Vergrendel de niet-gebruikte wagens en klik tweewielers met een 
hangslot aan een vast voorwerp vast. Plaats ze bij voorkeur in een privé 
garage of een beveiligde afgesloten ruimte. Ook idem hier :laat geen 
sleutels rondslingeren.

9.   CONTROLEER TUIN, BALKON OF TERRAS 
Laat uw tuin en grasperken tijdens uw afwezigheid onderhouden. 
Idem voor uw plantjes op balkon of terras. Laat opzettelijk een speeltje 
of een  ander waardeloos ding rondslingeren om in een recente 
activiteit te doen geloven. Plaats ladders en tuingereedschap binnen.

10.   VERBERG UW ADRES OP UW KOFFER 
Breng op uw bagage uw gegevens niet al te zichtbaar aan : bij 
voorkeur aan de binnenkant of aan de buitenkant op een goed 
verborgen etiket.

11.   DENK AAN HET ALARM ! 
Indien u over een  alarmsystem beschikt, stel dan de alarmcentrale 
van uw vertrek op de hoogte en herinner de contactpersonen aan 
de procedure in geval van alarm. Activeer het alarmsysteem bij uw 
vertrek.

12.   VRAAG HULP AAN DE POLITIE 
U kan uw verlengde afweizigheid aan de lokale politie melden 
en vragen dat patrouilles regelmatig uw woning controleren. Het 
volstaat om hiervoor een formulier in te vullen dat beschikbaar is op 
uw wijkcommissariaat of via de internetsite www.police.be

NOG EEN PAAR EXTRA TIPS:

1.   Vraag een kennis om uw planten water te komen geven, of schakel het 
automatisch sproeisysteem voor uw planten in.

2.   Neem uw huisdieren mee op reis, of zorg voor opvang.

3.   Leeg uw koelkast, of verwijder tenminste bederfelijke 
voedingsmiddelen die kunnen schimmelen en slechte geurtjes 
verspreiden.

4.   Zorg ervoor dat er niets meer in uw vaatwasser, wasmachine of 
droogkas zit. Berg geen vochtige spullen op in kasten.

5.   Zet de vuilnisbakken buiten. Denk eraan dat u twee maal per jaar, en 
vóór een langere afwezigheid, mag vragen uw afvalzakken bij uw thuis 
te komen ophalen (gratis ophaling na afspraak, telefonisch op het 
nummer 0800/97.613 of via e-mail (proprete.1060@stgilles.brussels)

OM BRAND TE VERMIJDEN:

1.   Haal alle elektrische toestellen uit het stopcontact, behalve koelkast 
en diepvries.

2.   Schakel alle lampen uit, behalve die op de timer.

3.   Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen en zorg dat spuitbussen niet 
aan het zonlicht zijn blootgesteld.

4.   Test de rookdetectors.

5.   Schakel de verwarmingsinstallatie tijdens de zomermaanden uit. 
Zet het tijdens de wintermaanden wat lager. Houd alle brandbare 
materialen uit de buurt van verwarmingspunten.

6.   Zet alle gas-, olie- of petroleumtoestellen, boilers, gasflessen, 
fornuizen, enz… uit. Sluit desgevallend het water af om lekken te 
voorkomen.

OM INBRAAK TE VERMIJDEN:

1.   HANG UW VERTREK NIET AAN DE GROTE KLOK 
Wees discreet bij uw vertrek : trek de aandacht niet.

2.   ZEG NIET : “WE ZIJN WEG!” 
Laat geen berichten achter over uw afwezigheid. Vermijd de 
afwezigheidsberichten op uw voicemail en wees discreet op de sociale 
netwerken. Meld uw afwezigheid  enkel aan mensen die u vertrouwt:  
familie, buren of kennissen. Laat hen uw brievenbus  leegmaken. 
Annuleer alle leveringen aan huis.

3.   DOE ALSOF U WÉL THUIS BENT 
Geef zichtbare tekenen van aanwezigheid of bewoning (radio, 
muziek, automatisch en tijdelijk brandende lichten met behulp van 
tijdschakelaars).

4.   BERG WAARDEVOLLE ZAKEN IN VEILIGHEID OP 
Vermijd onnodig waardevolle zaken thuis te bewaren (geld, belangrijke 
documenten, juwelen, enz…); bewaar ze in een kluis. Neem slechts het 
hoogstnoodzakelijke op vakantie mee.

5.   VERBERG ZICHTBARE VERLEIDINGEN 
Stel aan de vensters geen aantrekkelijke voorwerpen aan de blikken 
van de voorbijgangers tentoon.

6.   ALLES AFSLUITEN! 
Ga na of u alle toegangen goed afgesloten heeft door middel van 
dubbel slot, of alle vensters gesloten zijn, koepels en dakvensters 
inbegrepen. Vergeet niet om de toegang tot de tuin, koertje, garage, 
keldergaten en kelders te checken. Sluit het tuinhuisje af.

•   Politiezone Zuid, Dienst Nabijheid 
Tel : 02/559 89 04  ;  
e-mail : ZPZ.Midi-Zuid.Prox.TP@police.belgium.eu

U kan eveneens volgende site raadplegen : www.besafe.be
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