
CHECKLIST VEILIG WONEN

Geachte heer, mevrouw,

U heeft zojuist de ‘Veilig Wonen Check’ van Feenstra 

gedaan. Hopelijk zijn de eerste resultaten een 

eye-opener. 

Nu is het tijd om te kijken hoe u uw woonsituatie 

(nog) veiliger kunt maken. Dat begint met een goede 

inventarisatie. Deze checklist helpt u daarbij. Hij 

staat vol met nuttige tips en aandachtspunten. 

We wensen u veel succes met uw woningverbetering 

en als Feenstra ergens bij helpen kan horen we dat 

graag.

U kunt ons 24/7 bereiken via 088 8455 000 
of kijk eens op feenstra.com/huisbeveiliging.



U en uw omgeving

Ramen en deuren

Het begint met gedrag. Plaats waardevolle 

spullen zoals tablets, telefoons en andere 

elektronica uit het zicht. Berg deze spullen elke 

keer weer goed op nadat u ze gebruikt heeft.

Zorg ervoor dat buren en omwonenden goed 

zicht hebben op uw woning. Verwijder eventuele 

obstakels die het zicht belemmeren. 

Controleer de struiken, bomen en beplanting 

rondom het huis. Zorg ervoor dat inbrekers zich 

nergens achter kunnen verschuilen. 

Wat is de status van uw hang- en sluitwerk? 

Ramen en deuren op de benedenverdieping zijn 

eenvoudig toegankelijk. Heel belangrijk dat 

deze allemaal goed zijn af te sluiten.

Zijn de buitendeuren voorzien van zogenaamde 

anti-inbraakstrips? Dit is een metalen strip 

tussen de deur en het kozijn die voorkomt dat 

inbrekers zich met een pasje binnen kunnen 

‘flipperen’.

Controleer de kwaliteit van de deuren en 

kozijnen. Heeft u houten kozijnen waar wat 

verrotting of andere zwakke plekken inzitten? 

Repareer deze of vervang indien nodig.

Heeft u een woning met schuifpuien? Dit zijn 

zwakke plekken waar inbrekers blij mee zijn. 

Heeft u goede veiligheidssloten op de pui 

gemonteerd? Ook voorzien van een veiligheids-

keurmerk zijn deze gewoon verkrijgbaar bij de 

bouwmarkt.

Hebben schuifpuien een zogenaamde 

‘schuifpuibalk’. Deze speciale balk voorkomt 

dat een inbreker de pui zomaar opzij kan 

schuiven. Een eenvoudige stok in rails leggen 

is niet voldoende. 

TIP!
Laat sloten monteren die 

zijn voorzien van het 

SKG-keurmerk. 

Deze verlagen het risico 

op een succesvolle 

inbraak aanzienlijk.

Zijn openslaande ramen en deuren voorzien van 

dievenklauwen? Inbrekers kunnen op die manier 

onmogelijk het raam of de deur uit het kozijn 

lichten om zichzelf toegang te verschaffen.



Gaat u op reis? 
Vertrek met een gerust hart van huis.

Sluit alle ramen en deuren goed af. Heeft u 

raamkozijnen die voorzien zijn van een slot? 

Draai deze dan ook echt op slot. Haal 

sleutels altijd uit de sloten en leg deze uit 

het zicht.

Wek de indruk dat iemand thuis is. Vraag 

buren of omwonenden hun auto tijdelijk op 

uw oprit te zetten.

Kunnen mensen naar binnen kijken? Zorg 

dat het huis er niet te opgeruimd uit ziet. 

Wek de indruk dat er geleefd wordt. Dat kan 

bijvoorbeeld door een tafel te dekken met 

een bord en beker. 

Sluit een aantal lampen aan op een 

tijdschakelaar. Of kies voor zogenaamde 

‘Smartplugs’. Met deze slimme stekker kunt 

u verlichting op afstand via een app op uw 

smartphone of tablet bedienen. Of stel een 

automatisch programma in.

Laat buren, vrienden of familie regelmatig 

de post ophalen en de planten water geven. 

Leg de verzamelde post ook altijd op een 

plek die niet van buiten zichtbaar is.

GERUST OP REIS 

DANKZIJ DE  

ALARMSYSTEMEN

VAN FEENSTRA



Beveiligingssysteem

Beveiligingscomponenten & mogelijkheden

Heeft u een up-to-date alarmsysteem? Een 

alarmsysteem werkt tweeledig. Als 

inbrekers zien dat de woning van een alarm 

voorzien is schrikt dit af. Ze zullen 

waarschijnlijk snel geneigd zijn uw woning 

over te slaan. Mocht er toch ingebroken 

worden dan lukt dat niet onopgemerkt. Het 

systeem zal inbrekers detecteren en alarm 

slaan.

Heeft u al een bewakingscamera? Met 

camera’s komt niemand ongezien de woning 

in of uit. Bovendien worden de beelden 

opgeslagen zodat u ze later terug kunt 

kijken en als eventuele bewijslast kan 

aandragen. 

TIP!
Houdt u graag altijd een oogje in 

het zeil? Ook als u niet thuis bent. 

Dan kunt u overwegen een 

alarmsysteem met aansluiting op 

een bemande meldkamer aan te 

schaffen.

U kunt ons 24/7 bereiken via 088 8455 000 
of kijk eens op feenstra.com/huisbeveiliging.

Camera Beveiliging

Altijd en overal live meekijken
in en om de woning

24/7 een veilig gevoel
dankzij onze meldkamer

Meldkamer 

Waarschuwing bij dreigend 
koolmonoxide gevaar

Koolmonoxidemelder

Zelf controle, vanuit huis en 
vanaf uw smartphone 

Alarm

Direct melding bij brand, 
ook als u niet thuis bent

Brandmelder

Alarmmelding bij beweging, 
als u niet thuis bent

Bewegingsmelder

Alarmmelding bij opening 
van ramen of deuren

Magneet contact


