
Preventietips
Veilig wonen



VOEL U VEILIG IN UW WONING 

Voelt u zich nog veilig als u weet dat de slang naar 

uw gasfornuis lekt? Of als de elektrische installatie 

van uw woning niet in orde is? Een inbraak duurt 

vaak maar 30 seconden. Dit soort dingen komen 

vaker voor dan u denkt. En met een beetje pech kan 

er voor duizenden euro’s schade ontstaan. Of ernstig 

letsel of erger. 

KLEINE AANPASSING, GROOT RESULTAAT

ZLM geeft u graag een aantal tips om schade te 

voorkomen of de kans op schade te verkleinen. Vaak 

kunt u met kleine aanpassingen die niets kosten al 

veel bereiken. Bijvoorbeeld de tv ’s nachts uitzetten 

in plaats van op stand-by. Of ervoor zorgen dat de 

meterkast niet als opslagplaats gebruikt wordt. 

VRAGEN?

Heeft u vragen of tips op het gebied van preventie? 

Stel of deel ze via preventie@zlm.nl of 0113-238 898. 

BRAND 

 � Zorg voor goed onderhouden en schone apparaten.  
Dit verkleint de kans op brand. Reinig regelmatig het  
filter van de afzuigkap en droger. Bewaar brandgevaar-
lijke stoffen in de berging, schuur of een brandvrije, 
afgesloten en goed geventileerde ruimte.  

 �  Laat gasverbrandingstoestellen regelmatig  
controleren en reinigen. 

 �  Voorkom overbelasting op stopcontacten en sluit niet  
te veel apparaten aan. 

 �  Schakel apparaten uit en laat ze niet op stand-by staan. 
Gebruik eventueel een stand-by killer.  

 �  Rol verlengsnoeren bij gebruik helemaal uit. 

 �  Bewaar afstand tussen lampen en gordijnen of  
versieringen.  

 �  Plaats elektrische kachels op ruime afstand van meubels 
en wasgoed. 

 �  Berg elektrische dekens opgerold op. Zo voorkomt  
u schade aan de bedrading. 

 �  Houd de meterkast en cv-kast vrij van brandbare  
materialen.  

 �  Gebruik een scherm voor de open haard tegen  
wegspattende vonken en plaats een vonkenvanger  
op de schoorsteen.  

 �  Plaats rookmelders. Bij voorkeur in het trappenhuis  
of de gang. Test de rookmelders regelmatig en houd  
ze vrij van vuil en stof.  

 �  Een schuimblusser en blusdeken zijn uitstekende  
blusmiddelen voor in uw woning. Neem geen  
onnodige risico’s en vlucht wanneer u de brand  
niet onder controle krijgt.



ALGEMEEN

 � Is het huisnummer goed zichtbaar? Dan kunnen de 
hulpdiensten uw woning snel vinden. Kijk ook of het 
huisnummer in het donker goed zichtbaar is.  

 � Kunt u gemakkelijk vluchten? Zorg voor een vrije  
doorgang die niet is geblokkeerd door obstakels.   

 � Kunt u de voordeur zonder hulpmiddelen vanaf  
binnen openmaken? 3- of 5-puntsluitingen en  
draaisloten zonder sleutel hebben de voorkeur.  

 � Is er een vluchtplan? Bespreek met uw gezinsleden  
hoe u de woning zo snel mogelijk kunt verlaten.  
Oefen dit ook regelmatig gezamenlijk. Bespreek  
meerdere vluchtwegen.  

 �  Is uw woning goed onderhouden? Goed onderhoud 
voorkomt schade. Laat regelmatig uw cv-installatie en 
schoorsteen schoonmaken en controleren.  

 �  Houd uw woning vrij van kunststof schrootjes,  
piepschuimmateriaal, zachtboard en dergelijke.  
Advies: breng brandvertragende schroten aan.  

 �  Zorg voor voldoende ventilatie. Is er te weinig  
zuurstof, dan vindt er een onvolledige verbranding  
plaats en kan er zich koolmonoxide vormen.  
Inademen van koolmonoxide is levensgevaarlijk. 
Plaats een koolmonoxidemelder. 

WATER

 � Voorzie watertoevoerleidingen van een waterslot of  
aquastop. In de betere apparatuur zit zo’n veiligheids-
voorziening ingebouwd.  

 �  Sluit de cv-vulslang af en bewaar deze los van de  
cv-installatie.  

 �  Bescherm waterleidingen en buitenkranen tegen vorst. 
Sluit buitenkranen in de winterperiode af en tap daarbij 
de waterleiding af.  

 �  Houd kitvoegen in de badkamer en keuken in goede 
staat. Vervang gescheurde of verdroogde kitranden  
tijdig om lekkages te voorkomen.  

 �  Maak de dakgoten en hemelwaterafvoeren regelmatig 
schoon. Plaats eventueel een boldraadrooster.

INBRAAK

 �  Investeer in goede sloten, buitenverlichting en een  
professioneel alarmsysteem. Voor meer informatie:  
www.politiekeurmerk.nl 

 �  Zorg ervoor dat de woning er bewoond uitziet, ook als u 
op vakantie bent. Installeer een tijdschakelaar die ervoor 
zorgt dat de verlichting op gezette tijdstippen aan en uit 
gaat. Laat een krant en wat servies of koffiekopjes op 
tafel liggen.  

 �  Zet geen herkenbare dozen van nieuwe, dure apparatuur 
bij het vuilnis of oud papier.  

 �  Vraag buren of vrienden een oogje in het zeil te houden 
en de brievenbus leeg te maken als u langere tijd niet 
thuis bent.  

 �  Bewaar geen sleutels onder de deurmat of op andere  
voorspelbare plekken.  

 � Laat geen spullen slingeren die inbrekers helpen uw  
huis binnen te dringen, zoals ladders, afvalcontainers  
of tuinmeubilair. 

 �  Plak geen ‘ik ben even weg’-briefje op de deur. Wees 
voorzichtig met meldingen op social media, voicemail  
en e-mail waaruit blijkt dat u op vakantie bent.  

 �  Sluit ramen en deuren, laat eventueel licht branden en 
zet uw alarmsysteem aan als u weggaat. Laat de radio 
aan staan op een praatzender.  

 �  Vergeet de garage of poortdeur niet af te sluiten. 

 � Laat uw portemonnee, handtas, sleutels, laptop, tablet 
en mobiele telefoon niet in het zicht liggen.  

 �  Bewaar uw kostbaarheden op verschillende plaatsen in  
uw huis en op plaatsen waar een inbreker niet direct zal 
zoeken. Schaf eventueel een kluis aan.  

 �  Hang autosleutels niet zichtbaar aan een haakje in de gang.  

 �  Bewaar niet te veel geld in huis.  


