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Zelf uw woning beveiligen 
 

Waarschijnlijk sluit u altijd uw ramen en deuren. Toch is er een kans dat u inbrekers 
hiermee niet buiten uw woning houdt. Met enkele eenvoudige maatregelen kunt u uw 
woning beveiligen en zo het risico op inbraak verkleinen. 
 
Goed Wonen wil u graag de ruimte geven om uw woonwensen te realiseren. Hier zijn 
wel spelregels aan verbonden. Voor sommige veranderingen hebt u schriftelijk 
toestemming van Goed Wonen nodig. Neem daarom voordat u met de werkzaamheden 
begint, altijd eerst contact op met Goed Wonen. Zo voorkomt u dat u na het klussen 
voor vervelende verrassingen komt te staan. 
 
Deze klusfolder biedt u handvatten en tips voor het beveiligen van uw woning. 
Bovendien leest u hier welke voorwaarden Goed Wonen stelt.  
 

Voordat u aan de slag gaat 
 
Voordat u uw woning gaat beveiligen, zoekt u eerst de zwakke plekken in en om uw woning. 
Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan ramen en deuren die u niet goed kunt afsluiten, een 
voordeur die met een ijzerdraadje door de brievenbus geopend kan worden of de mogelijkheid 
om via een muurtje of regenpijp uw woning binnen te klimmen. Als u weet wat de zwakke 
plekken zijn, kunt u op deze plekken uw woning beveiligen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de slag 
 
Deuren 
Inbrekers beginnen vaak bij de (voor)deur. Zorg er daarom voor dat uw 
buitendeur minimaal één standaard cilinderslot heeft. Beter is nog een 
extra zwaar veiligheidscilinderslot met bijpassend beslag en stalen 
sluitkommen in het kozijn, waardoor een inbreker het slot niet kan 
vernielen. In elkaar vallende anti-inbraakprofielen (ook wel 'secu-strips' 
genoemd) op de rand van de deur en het kozijn voorkomen dat de deur of 
het raam met een breekijzer of betaalkaart open gewrikt kan worden. 
 

Hang- en sluitwerk 
Veel van de zwakke plekken zijn te beveiligen door het verbeteren van het hang- en sluitwerk. 
Moderne sloten en scharnieren zijn in de winkel herkenbaar aan een kwaliteitskenmerk: één 
ster (standaard), twee sterren (zwaar) of drie sterren (extra zwaar). Hoe meer sterren, hoe 
beter de beveiliging, maar vaak ook: hoe duurder. Sloten met het Politiekeurmerk zijn te 
herkennen aan een ® symbool. 



Kluswijzer 

Eén of twee extra sloten bieden extra bescherming. Een goedbeveiligde buitendeur heeft aan 
de hangzijde stevige scharnieren met dievenpinnen, en daarbij eventueel dievenklauwen. 
Hierdoor kan de deur niet uit de sponning gehaald worden. Dubbele balkon- en tuindeuren 
hebben vaak een spanjoletsluiting die niet op slot kan. U kunt hier een los spanjoletslot 
bijplaatsen of een afsluitbaar spanjoletmechanisme op de deuren aanbrengen. Schuifdeuren 

kunt u beveiligen met een cilinderslot, een 
zwenkschootslot met een haak of een 
schuifpuibeveiliger. Heeft u een garage, dan kunt u 
die beveiligen met een extra slot of een speciale 
garagedeurbeveiliging. Let er op dat een eventuele 
toegangsdeur naar de woning extra beveiligd is.  
 
 
Ramen 
Naast deuren zijn ook ramen kwetsbare plaatsen. 
Sterke scharnieren, dievenpinnen, dievenklauwen, 
oplegraamsluitingen, opdekcilindersloten en solide 
raamuitzetters beveiligen uw ramen. Kleine ramen 

en bovenramen kunt u beveiligen met anti-inbraakspijlen van roestvrijstalen buizen. 
Eentoerschroeven zorgen ervoor dat anti-inbraakspijlen of kwetsbare glaslatten, wel vast-, 
maar niet losgedraaid kunnen worden. Tot slot is er nog allerlei vast en scharnierend beugel- 
en traliewerk in de winkel verkrijgbaar, waarmee u uw woning beter kunt beveiligen. 
 
Verlichting 
Als er licht brandt in en om uw huis, lijkt het of u thuis bent. Er zijn verschillende 
mogelijkheden om lampen vanzelf aan en uit te laten gaan als u niet thuis bent. 
Schakelklokken gaan op ingestelde tijden aan en uit. Met schemerschakelaars gaan lampen 
aan bij zonsondergang en uit bij zonsopgang. Met een veiligheidsfitting gaan de lampen aan 
wanneer het donker is, maar op onregelmatige tijden. Een elektronische geheugenschakelaar 
onthoudt wélke lamp u op wélk tijdstip aan heeft gedaan en herhaalt dat automatisch tijdens 
uw afwezigheid.  
 
Voor buitengevels zijn er lampen met een ingebouwde schemerschakelaar. Hierdoor gaat de 
lamp automatisch aan wanneer het donker wordt en blijft branden totdat het weer licht wordt. 
Infrarood-gestuurde sensorlampen gaan aan wanneer er iemand binnen het bereik van de 
infraroodstralen komt. Let er op dat u de buitenlamp zo hoog mogelijk monteert en de 
bedrading zo goed mogelijk weg werkt, zodat de inbreker ze niet onklaar kan maken. 
 
Elektronische beveiliging 
Er zijn verschillende mogelijkheden voor elektronische beveiligingssystemen. Deze systemen 
zijn verkrijgbaar in diverse prijzen, zijn geschikt voor binnen en/of buiten, met bedrading of 
draadloos. De meeste systemen werken met contactschakelaars en beweging-, trilling-, of 
temperatuurmelders. Nog modernere systemen werken op luchtdruk- of volumeveranderingen 
in uw huis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderhoud en verhuizen 

Politiekeurmerk Veilig Wonen 
Een bekend beveiligingskeurmerk is het 'Politiekeurmerk Veilig Wonen'. Als u aan een 
bepaald aantal beveiligingsvoorwaarden van het keurmerk voldoet, is het mogelijk dat uw 
verzekeraar uw premie verlaagt. Neem hiervoor contact op met uw verzekeraar. Meer 
informatie over het keurmerk vindt u op de website www.keurmerkveiligwonen.nl. 
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Goed Wonen heeft geen strikte regels waar u zich aan moet houden bij het aanbrengen van 
inbraakpreventie. Zorg er uiteraard wel voor dat u geen beschadigingen veroorzaakt. U bent 
zelf verantwoordelijk voor het door u aangebrachte hang- en sluitwerk. Wel wordt het hang- en 
sluitwerk de komende jaren, samen met de politie, nagezien door Goed Wonen.  
Als u gaat verhuizen, kunt u de aangebrachte beveiliging laten zitten. Weghalen van materiaal 
zorgt vaak voor beschadigingen. 
 

Meer informatie 
Meer informatie over het klussen in uw woning vindt u de brochure Zelf Voorzieningen 
Aanbrengen. Hierin leest u welke aanpassingen u in en om uw woning mag doen, welke eisen 
en voorwaarden we stellen en of u in aanmerking komt voor een vergoeding.  
 

Hebt u nog vragen over deze klusfolder? Neem dan gerust contact op met onze medewerkers 
Klantzaken. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en 
op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (0492) 34 88 88.  
 
 
 
 
 
 

 


