NIEUWSBERICHT VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN.
Hoe woninginbraken voorkomen tijdens de komende donkere maanden?
Tijdens deze korter wordende dagen, stijgt het risico op een inbraak. De vrije dagen en de vakantieperiode in november
vormen een extra risicoperiode, doordat sommige bewoners langere tijd afwezig zijn. Zorg er daarom voor dat uw woning
's avonds verlicht is. Inbrekers hebben een voorkeur om vaker toe te slaan tijdens de donkere maanden. Daarom hebben
wij hieronder een aantal preventieve tips opgelijst:
 Zorg voor zicht en licht: installeer een timer op uw lampen en stel ze zo in dat de verlichting op wisselende
tijdstippen in wisselende kamers aan en uit gaat volgens uw leefpatroon.
 Installeer verlichting met bewegingsdetectie rond uw woning.
 Sluit ramen en deuren af, ook al verlaat u een ruimte of uw woning maar even.
 Laat geen briefje betreffende uw afwezigheid achter op uw deur.
 Maak gebruik van het gratis vakantietoezicht dat u kan aanvragen via uw lokale politie als u op vakantie vertrekt.
 Geef uw woning een bewoonde indruk.
 Ga na of uw woning zichtbaar is vanop de straat en verwijder eventuele planten of bomen die de visibiliteit
verminderen.
 Laat geen gereedschappen of ladders rondslingeren, die de inbraak kunnen vergemakkelijken. Sluit uw tuinhuis
af met een sleutel.
 Verberg aantrekkelijk en gemakkelijk mee te nemen goederen, zoals juwelen, gsm's, videomateriaal, computers
en andere waardevolle elektronische apparatuur.
 Plaats de verpakking van uw nieuwe flatscreentelevie niet op uw trottoir. Inbrekers weten hierdoor dat er iets te
stelen valt.
 Breng uw waardevolle voorwerpen (geld en juwelen) naar een bankkluis.
 Registreer de serienummers en noteer de bijzondere kenmerken van uw waardevolle voorwerpen en maak foto’s
van uw juwelen. Het registratieformulier is verkrijgbaar op www.besafe.be.
 Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk. Uw diefstalpreventieadviseur van de lokale politie geeft u hierover
graag gratis advies.
 Hou ook een oogje in het zeil voor uw buren en signaleer verdachte gedragingen onmiddellijk aan de
politiediensten via het nummer 101 of via het nummer van uw lokale politiezone. Noteer ook de nummerplaat
en het merk van een verdachte wagen en geef dit door aan de politie.
Meer informatie en meer preventietips vindt u via deze
link: https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/diefstal/inbraak-0
Hier vindt u ook de contactgegevens van uw diefstalpreventieadviseur.

Elke rookmelder telt voor meer brandveiligheid in je woning
Je weet het ondertussen wel: een rookmelder in je woning zorgt ervoor dat je snel weet dat er rook of brand is.
Zo’n rookmelder is eigenlijk een toestel dat meet wanneer er rook is. Om goed te kunnen meten moet de rookmelder op
de juiste plaats hangen. Warme rook stijgt tot aan het plafond, de rookmelder hoort dus thuis aan het plafond. Bovendien
moet de rookmelder ook goed werken (de batterij is nog goed en hij is niet ouder dan 10 jaar).
De slogan ‘Elke rookmelder telt’ betekent dus ook ‘Zorg ervoor dat elke rookmelder telt’.
We bekijken hoe je dat het beste kunt doen.

Haal je rookmelders uit de doos en hang ze op
Het beste voor je eigen veiligheid is om een rookmelder te plaatsen in iedere ruimte van je woning of appartement. Doe
dit best niet in de keuken, de badkamer en de garage. Daar is er namelijk te veel kans op ongewenst alarm door
waterdamp, stof of uitlaatgassen.
Een rookmelder die nog in de verpakking zit, beschermt je niet. Hij vult enkel je kast en kan geen rook meten.
Maak er dus werk van om je rookmelders op te hangen. Hang ze zoveel mogelijk in het midden van de ruimte. Je kunt ze
vastmaken met dubbelzijdige kleefband. Grote en zwaardere modellen kan je dan weer beter vastschroeven.

Een rookmelder gaat maximaal 10 jaar mee. Intussen vermindert de goede werking geleidelijk en wordt deze doorgaans
wel gecompenseerd, maar na deze periode ben je niet meer zo goed beschermd. Vervang die rookmelder dan door een
exemplaar met een batterij met een levensduur van 10 jaar. De voordelen?

Rookmelders met een batterijlevensduur van 10 jaar zijn tegenwoordig betaalbaar (15
à 20 euro), ze beschermen je 10 jaar en je moet dus 10 jaar lang geen dure batterijen
vervangen.
Daarna verwijder je de rookmelder volledig en vervangt hem door een nieuw exemplaar.

Werken je rookmelders nog goed?
Zoals gezegd is een rookmelder eigenlijk een meettoestel. Het kan dus enkel goed werken als de batterij nog goed is en
als het niet teveel is vervuild.
Hoe weet je of de batterij nog goed is? Rookmelders hebben daarvoor een testknop. Als je een pieptoon hoort van enkele
seconden lang, dan is de batterij nog goed. Als je niets hoort of enkel een korte lage pieptoon, dan is de batterij niet meer
goed genoeg.
In dat laatste geval moet je de batterij vervangen. Doe dat meteen, een brand wacht ook niet.
Als het een rookmelder is waarvan je de batterij niet kunt vervangen, vervang dan de rookmelder in zijn geheel.
Voor verhuurders geldt de verplichting om de rookmelders te plaatsen, huurders moeten ze dan weer onderhouden.
Batterijen vervangen hoort daar ook bij.

Voor rookmelders met een batterijlevensduur van 10 jaar in huurwoningen geldt:
de verhuurder plaatst en vervangt, de huurder test en onderhoudt.
Daarnaast moet je je rookmelder ook nog regelmatig onderhouden. Dat kan het beste met een zachte stofdoek of de
borstel van een stofzuiger.

Goede gewoonten maken je leven veiliger
Je kunt zelf heel wat doen om gevaarlijke handelingen of situaties te beperken, zodat je minder kans hebt dat er brand
ontstaat in je woning.
Hieronder alvast een paar tips:

-

Beperk het aantal verlengsnoeren en stekkerdozen. Overbelasting kan brand veroorzaken.

Kaarsen zijn knus en gezellig, zorg ervoor dat ze niet kunnen omvallen en laat ze niet onbewaakt achter. Of
gebruik in de plaats daarvan LED-kaarsjes.
-

Blus geen frietketel met water. Als je niet weet hoe het te blussen, vlucht naar buiten en bel 112.

-

En rook niet in bed of op een plaats waar je in slaap kunt vallen met een brandende sigaret.

Vergeet vooral niet om op voorhand je vluchtweg naar buiten vast te leggen.
Denk ook aan een alternatieve vluchtweg, in geval die eerste geblokkeerd is.
Zorg er ook voor dat iedereen weet dat het brandt en tijdig mee naar buiten kan. Bel pas 112 als je buiten bent.

Meer informatie?

Die kan je vinden op...

https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/brandveiligheid/speel-niet-met-vuur/rookmelders

