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VPB vakantieVPB vakantieVPB vakantieVPB vakantietipstipstipstips    2013201320132013    
 

    

Maak uw afwezigheid niet zichtbaarMaak uw afwezigheid niet zichtbaarMaak uw afwezigheid niet zichtbaarMaak uw afwezigheid niet zichtbaar    

    

• Laat geen afwezigheidbericht op het antwoordapparaat, netwerk of zichtbaar op het bedrijf  

achter;  

• Zorg dat er 's avonds licht brandt in uw bedrijf (door bijvoorbeeld tijdschakelaars);  

• Laat regelmatig de post weghalen;  

    

Maak het niet Maak het niet Maak het niet Maak het niet gegegegemakkelijk en/of aantrekkelijkmakkelijk en/of aantrekkelijkmakkelijk en/of aantrekkelijkmakkelijk en/of aantrekkelijk    

    

• Zorg dat alle deuren en ramen gesloten en vergrendeld zijn (leg de sleutel er niet in de 

buurt);  

• Sluit de lamellen en/of luxaflex om inkijk in uw bedrijf te voorkomen 

• Laat geen sleutels in de sloten aan de binnenkant van de deuren en/of ramen zitten 

• Zorg dat er geen ladder of andere materiaal om in en/of op te klimmen naast het bedrijf 

liggen;  

• Laat geen pallets en containers met papier op uw bedrijven terrein staan; 

• Berg waardevolle spullen (laptops, flatcreens) op in de kluis of zet ze tenminste uit het 

zicht;  

• Laat geen (auto)sleutels achter op een zichtbare plaats;  

• Zorg voor voldoende (automatische) verlichting om uw huis. Een inbreker werkt het liefst 

in het donker;  

• Laat bij afwezigheid de buren uw huis in de gaten houden;  

• Kijk uit voor telefonische enquêtes. Dit kan een sluwe manier zijn om te achterhalen 

wanneer u weg bent;  

• Kijk uit voor bedrijven die vragen iets voor het raam te hangen (wanneer u afwezig bent);  

• Pas op voor beveiligingsbedrijven die onaangekondigd aan de deur komen of u een gratis 

installatie aanbieden. Deze zijn meestal niet betrouwbaar en veel te duur. 

• Laat geen gegevens van afwezigheid achter op Facebook, Twitter etc. 



 Securitas Mobile             
 

                     
 

     

 
 

 

VooVooVooVoor een veilig gevoelr een veilig gevoelr een veilig gevoelr een veilig gevoel    

 

• Laat een alarmsysteem actief zijn en zorg voor een waarschuwingsadres, of laat uw 

beveiliger als 1e waarschuwingsadres optreden;  

• Ter voorkoming van brand: controleer extra of apparatuur in de keuken en/of restaurant 

uit is 

• Als u een alarmsysteem met aansluiting op een alarmcentrale heeft, laat dan rookmelders 

aansluiten op het alarmsysteem zodat naast inbraak ook brand gesignaleerd wordt door de 

alarmcentrale;  

• Voorzie de meest waardevolle zaken van postcode en huisnummer door middel van 

graveren, etsen of inbranden. Registreer deze bezittingen en maak er eventueel foto's van. 

 

    

Bouwkundige tips:Bouwkundige tips:Bouwkundige tips:Bouwkundige tips:    

    

• Inbrekers hebben een hekel aan licht, lawaai en lang werk 

• Bekijk je eigen bedrijf eens vanuit de ogen van een eventuele inbreker, lokaliseer zwakke 

plekken en pas deze aan; 

• Zorg voor goede verlicht bedrijf, eventueel met behulp van lampen met sensoren die 

reageren op beweging of  warmte; 

• Goede bebouwde maatregelen zorgen voor tijdvertraging (hoe langer het duurt, hoe groter 

de pakkans); 

• Omheining, rolluiken en extra sloten werken tijdvertragend; 

• Dievenklauwen en anti-inbraakstrips kunnen het forceren van deuren voorkomen  
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Vier tips voor een optimale inzet van beveiligingscamera’sVier tips voor een optimale inzet van beveiligingscamera’sVier tips voor een optimale inzet van beveiligingscamera’sVier tips voor een optimale inzet van beveiligingscamera’s 

1. Stel vragen1. Stel vragen1. Stel vragen1. Stel vragen 

Je wil als ondernemer beveiligingscamera’s aanschaffen. Een vakbekwame installateur vraagt 

je wat het doel ervan is. Doet hij dit niet? Pas dan op. Professionals stellen deze én 

vervolgvragen als: wil je de beelden actief uitkijken of enkel achteraf na een incident? Wat 

zijn je risico’s? De locatie en de keuze van een camera bepalen het succes, dus onderschat 

het installeren ervan dan ook niet. Besteedt het dus uit aan een kritische professional. 

    

    

2. Denk na over waar je camera’s precies moeten hangen2. Denk na over waar je camera’s precies moeten hangen2. Denk na over waar je camera’s precies moeten hangen2. Denk na over waar je camera’s precies moeten hangen 

Bezoekers alleen maar op de rug filmen? Een camera links in de ruimte ophangen terwijl de 

kassa rechts is? Het gebeurt maar al te vaak. Denk daarom zelf goed na over waar de 

camera’s moeten hangen en bedenk alle mogelijke scenario’s om ‘gaten’ te dichten. Zo 

hebben camera’s die bezoekers van buiten komend filmen, soms last van invallend zonlicht. 

Dit moet je technisch oplossen om herkenbaar beeld over te houden. 

    

3. Zorg voor een scherm waarop bezoekers zichzelf zien3. Zorg voor een scherm waarop bezoekers zichzelf zien3. Zorg voor een scherm waarop bezoekers zichzelf zien3. Zorg voor een scherm waarop bezoekers zichzelf zien 

Camera’s geïnstalleerd? Vergeet niet een confrontatiescherm op te hangen waarop 

bezoekers zien dat ze gefilmd worden. Een goede manier om potentiele overvallers af te 

schrikken, mits dit scherm direct bij de eerste entree hangt en niet midden in de winkel. 

    

4. Vergeet de andere beveiligingsoplossingen niet4. Vergeet de andere beveiligingsoplossingen niet4. Vergeet de andere beveiligingsoplossingen niet4. Vergeet de andere beveiligingsoplossingen niet 

Zoals gezegd, camera’s zijn een hulpmiddel, maar niet de enige oplossing. Kijk daarom 

geregeld kritisch naar de veiligheidsrisico’s in je bedrijf. Je zult niet de eerste ondernemer 

zijn die de cijfercode van het achterdeurslot op het prikbord in de kantine heeft hangen. 
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Vijf tips tegen diefstal uit de tuinVijf tips tegen diefstal uit de tuinVijf tips tegen diefstal uit de tuinVijf tips tegen diefstal uit de tuin    

De temperaturen stijgen en er worden weer tuinsets, barbecues, bomen en struiken 

verkocht. Volgens de beveiligers neemt de diefstal van tuinmeubilair, gereedschap en 

beplanting in de Nederlandse tuinen in deze tijd van het jaar toe. 

Loungesets extra gevoelig voor diefstalLoungesets extra gevoelig voor diefstalLoungesets extra gevoelig voor diefstalLoungesets extra gevoelig voor diefstal 

Vooral loungesets zijn gevoelig voor diefstal omdat ze te groot zijn om binnen te zetten. 

Voor dieven zijn deze sets extra gewild omdat ze snel door te verkopen zijn. Maar ook grote 

potten met beplanting en bijzondere bomen zijn geliefd bij de tuindief. 

Het is ook erg raadzaam om een aanhanger goed om te bergen, deze laten mensen na een 

dagje in de tuin werken vaak op de oprit staan. Aangezien aanhangers veel op elkaar lijken, 

slechte of geen sloten en geen kenteken hebben zijn ze snel te verhandelen. 

De beveiligers geven de volgende tips: 

1. Zet de verpakking van je nieuwe tuinset niet zichtbaar bij het vuilnis 

2. Zorg voor een goed slot op schuur of garage; de meeste schuurtjes hebben slechte sloten 

terwijl er voor duizenden euro’s aan materiaal in ligt 

3. Zet het tuinmeubilair met een ketting en een goed slot aan elkaar vast 

4. Bewaar de bon van je tuinaankopen zodat je spullen in het geval van diefstal bij de 

verzekeraar kunt opgeven 

5. Zet licht meubilair en tuingereedschap binnen 

    

    


