Inbraakpreventie
Zorg voor een aantal veilige leefgewoonten
Deze leefgewoonten kosten geen geld, maar vragen enkel uw oplettendheid. Start er
vanaf vandaag mee!










Sluit steeds alle ramen en deuren wanneer u uw woning verlaat, ook al is
het maar voor enkele minuten.
Zorg voor een goed beheer van de sleutels. Vermijd de klassieke
plaatsen als 'onder de deurmat', 'in de bloembak'...
Laat geen tuingereedschap of ander materiaal dat de inbreker kan
gebruiken, rondslingeren. Sluit ook je tuinhuis goed af.
Zorg voor een goede zichtbaarheid van je woning.
Geef je woning steeds een bewoonde indruk.
Maak bij langdurige afwezigheid afspraken met de buren, familie of
kennissen (leegmaken van de brievenbus, onderhoud van de tuin, op- en
neerhalen van de rolluiken...).
Etaleer je waardevolle voorwerpen niet. Plaats de kostbare voorwerpen
uit het zicht van voorbijgangers.
Merk en registreer uw waardevolle voorwerpen.

Gratis beveiligingsadvies aan huis?
Voor een beveiligingsadvies op maat van je woning neem je contact op met de
diefstalpreventieadviseur van uw gemeente of lokale politie. Inwoners van de
politiezone Tienen-Hoegaarden kunnen een beroep doen op de
diefstalpreventieadviseur van de dienst preventie van de stad Tienen. De
belangrijkste taak van de adviseur is je uit te leggen hoe u uw woning het best tegen
inbraak kan beveiligen. Dit gebeurt tijdens een plaatsbezoek. Een vrijblijvend advies
op maat van de woning dus!
Voorwaarden
Huurder of eigenaar zijn van een woning op het grondgebied Tienen-Hoegaarden.
Afhankelijk van de aard en de grootte van de woning duurt dergelijk plaatsbezoek
één tot anderhalf uur.
Procedure
Aanvragen voor een plaatsbezoek kunnen telefonisch via het nummer 016 80 57 18
of via e-mail. Na de aanvraag wordt u gecontacteerd voor een plaatsbezoek door de
diefstalpreventieadviseur.
Meebrengen
Eventuele bouwplannen indien nieuwbouw/renovatie.
Kostprijs
Gratis
Infosessie inbraakpreventie
De dienst preventie verzorgt ook infosessies rond het thema inbraakpreventie voor
geïnteresseerde verenigingen. Er wordt een overzicht gegeven van de verschillende
soorten preventieve maatregelen ter beveiliging van de woning: organisatorische,

bouwkundige en elektronische maatregelen. Duur van de voordracht: ongeveer 1,5
uur. Voorwaarden: Min. 10 deelnemers.
Procedure
Aanvragen kunnen bij de dienst preventie van de Stad Tienen.
Preventiedienst Stad Tienen
Grote Markt 27
3300 Tienen
Tel 016 80 57 18
Fax 016 82 30 71
preventie@tienen.be
Hoofdcommissariaat Tienen (24u permanentie)
Gilainstraat 109
3300 Tienen
Tel: 016 801 915
Wijkcommissariaat Hoegaarden (elke werkdag tussen 9u en 12u)
Gemeenteplein 1
3320 Hoegaarden
Tel: 016 768 790

