BESCHERM EN
REGISTREER UW BEZITTINGEN

Bewaar geen grote
sommen geld in huis.

Neem foto’s van juwelen
en bewaar ze op een veilige plaats, niet in de badof slaapkamer.

Bewaar serienummers
van elektronica, multimedia en werkmateriaal.

Laat uw fiets graveren en
bewaar hem achter slot.

Nieuwbouw of renovatie …
… is het ideale moment om aan inbraakbeveiliging
te denken. Plaats ramen en deuren die voldoen aan
de kwaliteitsnormen inzake inbraakwerendheid.
Dit wordt niet altijd standaard voorzien. Aarzel niet
om een advies op basis van uw (ver)bouwplannen
te vragen bij de diefstalpreventieadviseur.

Afwezigheidstoezicht
Gaat u op vakantie of laat u uw woning een tijdje onbewoond achter? Vraag dan gratis afwezigheidstoezicht aan bij de politie.

www.112.be
Verdachte situaties kan u doorgeven door te bellen naar het nummer 101 of door de App 112 BE te
gebruiken op uw smartphone.
• Download de app via Apple store of Google Play
• Registreer je
• Gebruik de app als u dringend hulp nodig hebt
van brandweer, ambulance of politie in België.

HerKo

Ziet u iets verdacht? Aarzel niet en ...

BEL 101

LOKALE POLITIE HERENT-KORTENBERG

@

Tel.: 016/85.34.00 - Fax: 016/85.34.01
pz.herko@police.belgium.eu
www.politieherko.be
Politiehuis Herent, Spoorwegstraat 6
Politiehuis Kortenberg, De Walsplein 30

DIEFSTALPREVENTIEADVISEUR
pz.herko.diefstalpreventie@police.belgium.eu
Tel.: 016 85 34 00

AFWEZIGHEIDSTOEZICHT
www.politieherko.be (preventie) of
www.policeonweb.be of
kom langs tijdens de openingsuren

UW WIJKINSPECTEUR
Kijk op: www.politieherko.be

Dringende hulp nodig?
Iets verdacht gezien?

Bewaar werkmateriaal
en ladders binnenshuis.

BEL 101
V.U.: pz HerKo, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent

Er valt wel
iets aan te doen!

HerKo

Waarom meteen melden?

Beveilig ramen en deuren

Hoe sneller u meldt, hoe groter de kans dat de verdachte of het verdachte voertuig kan aangetroffen
worden in de omgeving.

Het slotwerk op uw ramen, deuren en poorten, bepaalt hoeveel werk en tijd een inbreker nodig heeft
om uw woning binnen te gaan.

Waarom 101?
Dit is het enige kanaal waarmee u op elk
moment van de dag de politie kan bereiken, ook om verdachte situaties te
melden.

Meld verdachte situaties
aan de politie

Wat is verdacht?

Meld verdachte personen, voertuigen en
situaties meteen telefonisch aan de politie
via het nummer 101, zelfs bij twijfel!

Laat het slotwerk op uw ramen en deuren
nakijken door de diefstalpreventieadviseur van de politiezone en bekijk
samen welke verbeteringen mogelijk zijn. Vaak zijn kleine aanpassingen al voldoende. U kan ook
informatie krijgen over een inbraakalarm en camerabewaking.

Er is geen “vaste” lijst met situaties die
in aanmerking komen. Allerlei situaties
kunnen verdacht zijn. Het zijn vooral de
omstandigheden en uw intuïtie die van belang zijn. Bel ook bij twijfel.

Het advies is gratis, niet-commercieel en brengt geen verplichtingen
met zich mee.

Meestal vragen inwoners pas advies nadat ze
slachtoffer zijn geworden. Wacht hier niet mee
tot het te laat is!

BEGIN MET VEILIGE LEEFGEWOONTEN

Sluit voor vertrek alles
af met een sleutel.

Zorg voor een goede zichtbaarheid:
beperk de hoogte van de beplanting
rond uw woning tot max. 1,5 m.

Een bewoonde indruk schrikt
inbrekers af. Niet thuis? Licht aan!

Laat geen ramen open of op kiep staan
tijdens uw afwezigheid, ook niet op de
eerste verdieping.

Laat geen hulpmiddelen
in de tuin rondslingeren.

