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Vraag hier je gratis online adviesgesprek aan 

 
Klik hierboven op de link en je komt uit op mijn agenda. Dan kijk ik samen 

met jou naar de gevoelige punten van je woning of app. vanop afstand!  
 

Met mijn tips ga je al veel zelf kunnen doen moest het nodig zijn. 
 

 
  

https://calendly.com/delimburgseslotenmaker/15-minuten-call
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Versienummer en uitleg 

Dit is de 3.28.12.22 versie van dit e-book. Heb je dit ebook niet van de originele website 

www.delimburgseslotenmaker.be dan kun je de nieuwste versie van dit boek downloaden 

op 

http://www.delimburgseslotenmaker.be 
 

Het verspreiden en delen van dit ebook is ten alle tijden toegestaan, mits er niets word veranderd 

aan de inhoud. 

http://www.beveiligingsmentor.be/
http://www.delimburgseslotenmaker.be/
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Voorwoord 

Dit Ebook is een eenvoudig, maar effectief hulpmiddel 

om je huis of appartement goedkoop te beveiligen om 

zo ongewenste bezoekers buiten te houden. 

11 manieren waarop inbrekers te werk gaan 

en evenveel tips om ze te snel af te zijn 
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Wie ben ik? 

Mijn naam is Marc Bijnens. Dit 

e-book is het resultaat van mijn 

jarenlange ervaring op het vlak van 

inbraakbeveiliging: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• vijftien jaar zelfstandig slotenmaker, met specialisatie in 

inbraakbeveiliging 

• honderden interventies na een inbraak 

• letterlijk duizenden deuren geopend en hersteld 

• 8 jaar cipier geweest en veel gesprekken gevoerd met 

delinquenten die inbraken pleegden. 

 

Het is zeker niet de bedoeling om je angst aan te jagen met 

dit e-book. Het is wel de bedoeling om je bewust te maken 

van het feit dat er per dag meer dan 200 inbraken gebeuren. 

En dat de impact niet alleen financieel, maar vooral 

emotioneel immens groot is wanneer je wordt 

geconfronteerd met een inbraak. 
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Inbrekers zitten aan je spullen, je ondergoed, in je kasten, 

gooien letterlijk en figuurlijk alles door elkaar. Ze gaan op 

zoek naar waardevolle spullen die voor jou veel betekenen. Je 

zou voor minder even “ van slag zijn ”. 

Komt daarbij dat eenmaal inbrekers binnen zijn geweest, ze 

weten ‘ hoe de vork in de steel zit ’ als ze een tweede keer 

willen toeslaan. Sommige huizen zijn afgeschermd door 

hagen. Of er is te weinig licht of iets dergelijks wat maakt dat 

het huis “aantrekkelijk” is voor inbrekers. 

Volg deze tips en je kan 95 procent van de inbraken 

voorkomen. De resterende 5 procent zijn inbraken waarvan 

de inbrekers weten dat er wat “te rapen” valt zoals een grote 

som geld, een Picasso, exclusieve voorwerpen, juwelen, … 

Dat zijn gerichte, bewuste inbraken. 

95 procent van de inbraken gebeurt dus willekeurig. En die 

zijn te voorkomen door het volgen van deze elf tips: 
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TIP 1: EEN CILINDER SLOT BREKEN 
De cilinder is de kern van je slot. Hier draait alles rond. Het is 

het beweegbare gedeelte van het slot waarin je je sleutel 

steekt. 

 
Je mag drie, vijf of meer punten hebben aan je slotkast. Als je 

aan de cilinder kan komen, inwendig of uitwendig, dan heeft 

het geen belang hoeveel sluitpunten je hebt. 

 
Een cilinder, vaak ook het slot genoemd, mag nooit meer dan 

2 millimeter voorbij het deurvlak uitsteken. 
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Anders zetten inbrekers er een 

grijptang op hier en kunnen ze 

de cilinder breken. Als die 

gebroken is, zijn ze zo binnen. 

Dat alles duurt een paar 

seconden. 
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TIP 2: EEN CILINDERSLOT UITBOREN 
Een cilinder uitboren 

gebeurt wanneer de cilinder 

niet voorbij het deurvlak zit, 

of afgeschermd is door wat 

wij in vaktermen een rosas 

of beslag noemen. 

 
 

 
Dat wordt gedaan als de inbrekers het gevoel hebben dat er 

veel tijd is. Uitboren is namelijk niet zo gemakkelijk en het 

maakt lawaai. En dat willen inbrekers liever niet. 

 

 
Een goede veiligheidscilinder kun je niet uitboren. In zo’n 

cilinder zit heel sterk inwendig materiaal. Daardoor wordt de 

boor de verkeerde kant opgestuurd of breekt ze, zodat de 

cilinder niet te draaien valt. 
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TIP 3: EEN CILINDERSLOT UITTREKKEN 
Er wordt hier veel over cilinders gepraat omdat, zoals reeds 

vermeld, hier alles om draait. 

 
Een cilinder uittrekken, 

gebeurt wanneer je geen 

kernbeveiliging hebt op je 

rosas of beslag, en de 

inbreker niet weet hoe je 

een cilinder moet uitboren. 

 
 

 
Hier heb je wel speciaal materiaal voor 

nodig maar onnodig te zeggen dat dat 

voor een inbreker geen probleem vormt. 

Een kernbeveiliging verhindert dus het 

uittrekken van een cilinder. 
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TIP 4: MET EEN KAART OPENEN 
Wanneer inbrekers een slot 

met een kaart openen, 

duwen ze de dagschoot 

weg. 

 
 
 
 
 
 

Achter de dagschoot zit een veer. Wanneer de dagschoot 

wordt weggeduwd gaat de deur open. Niemand ziet 

inbraaksporen. Zo kan je problemen krijgen met de 

verzekering, die kan denken dat iemand die je kent met een 

sleutel is binnengekomen. 

 
Let op: als je deur gesloten is, werkt deze techniek niet. Dan 

is de nachtschoot namelijk dichtgedraaid. Het is dus 

belangrijk om je deur altijd met een sleutel dicht te draaien. 

Alleen dichttrekken volstaat dus niet, want dan is je deur niet 

dicht! 
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TIP 5: MET EEN LOPER EEN OUD SLOT 

OPENEN 
Een oud slot, wordt 

opengedaan met een loper. 

Er zijn lopers op de markt 

die 90 procent van dit type 

deuren kunnen openen! En 

je zult versteld staan 

hoeveel achterdeuren er 

nog zijn met dit type sloten. 

 

Wie nog zo’n type slot heeft, schakelt dus best zo snel 

mogelijk over naar een cilinderslotkast. 
 

               Vraag hier je gratis online adviesgesprek aan  
     

      Klik hierboven op de link en je komt uit op mijn agenda. Dan kijk ik 
samen met jou naar de gevoelige punten van je woning of app. vanop 

afstand!  
 

Met mijn tips ga je al veel zelf kunnen doen moest het nodig zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor gratis advies: 0473.580.617 

https://calendly.com/delimburgseslotenmaker/15-minuten-call
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TIP 6: DE DEUR INTRAPPEN 
Een tegenstuk of sluitplaat, is het gedeelte 

waar je dag- en nachtschoot in terecht komt, 

wanneer je deur dicht is. 

 
Als dit materiaal niet stevig is, kan de deur 

gemakkelijk worden ingetrapt. 
 
 
 

Het is belangrijk dat dat een 

zeer degelijk tegenstuk is, het 

liefst    vastgemaakt    met 

schroeven tot in het binnenblok van het huis. 

Dat gebeurt het best met ankers. 
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TIP 7: GAATJES BOREN IN HET RAAM 
De gaatjes-boorder boort een gat in het 

raam of kozijn, om zo de klink open te 

doen en binnen te geraken. 

 
 
 
 

Ook al heb je een klink op je raam die 

haaks staat , dan nog kun je met een stuk 

buigzaam veerstaal de klink omdraaien 

en binnen komen. 

 
Er zijn op de markt 

afsluitbare klinken. Maar 

let op: de goedkopere 

versies zijn te licht en dus 

gemakkelijk te forceren. 

 
Laat daarom beter 

degelijke raamsloten 

plaatsen. Die kunnen zelfs 

worden gespoten in dezelfde RAL-kleur als je 

raam. 
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0473.580.680 

 
 

 

TIP 8: EEN KIEPRAAM OPENDUWEN 
Een kiepraam is nooit echt gesloten! Er bestaan sloten om 

een kiepraam te beveiligen . Maar als je het raam terugtrekt 

en er een duw aan geeft, gaat het zo open. 

 
En een wc- raam is niet te klein, want inbrekers sturen kleine 

kinderen naar binnen om de deur te openen. Een wc-, 

badkamer- en keukenraam moet dus altijd gesloten worden 

wanneer je het huis verlaat. 
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TIP 9: VIA EEN LIST 
Aanbellen aan de voordeur en langs de achterdeur 

binnendringen. Of zich voordoen als een politieman of een 

medewerker van de elektriciteitsmaatschappij. 

 

Mensen met slechte bedoelingen schrikken er niet voor terug 

om een vals uniform aan te trekken en zo met een list je huis 

binnen te komen. 

 
Soms vragen ze je waar je juwelen liggen en of je waardevolle 

spullen in huis hebt. Kijk altijd goed naar het uniform en vraag 

zeker om een dienstkaart te laten zien. 

 
Ook zijn er mensen die aanbellen om bloemen of iets 

dergelijks te verkopen. Doet er niemand open, dan gaat 

iemand anders naar de achterdeur en komt zo binnen. 

 
Doe je wel open, dan vragen ze of je bloemen wilt kopen. Of 

ze beweren dat ze aan het verkeerde adres zijn. Zorg er dus 

voor dat de achterdeur altijd gesloten is, als er wordt 

aangebeld! 
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TIP 10: VIA DE GARAGEPOORT 
Een garagepoort is tamelijk gemakkelijk 

open te doen, behalve als je een 

automatische poort hebt met “rolling 

code”. Het systeem van zo’n 

automatische poort verandert de code 

telkens je de poort opendoet. De meeste 

automatische poorten hebben een rolling 

code. 

 
Maar als je ook zo een automatische 

garagepoort hebt, is het raadzaam om 

van binnen achter de wieltjes van het 

draaisysteem een pin te steken. 
 
 

Je kan het ook doen met een slot of een borstelsteel. Het kost 

niets en is heel effectief. 
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TIP 11: VIA HET KELDERROOSTER 
Een kelder is vaak afgeschermd met een rooster. Die zou 

altijd moeten worden bevestigd met speciaal daarvoor 

gebruikte sloten en toebehoren. 

 
Inbrekers heffen gewoon het kelderrooster omhoog. En zoals 

bij het kiepraam laten ze een kind of een kleine persoon naar 

binnen, die dan weer de voor- of achterdeur opendoet. 
 
 
 
 
 

                                  Vraag hier je gratis online adviesgesprek aan  
            
     Klik hierboven op de link en je komt uit op mijn agenda. Dan kijk ik                 
samen met jou naar de gevoelige punten van je woning of app. Vanop 
afstand!  

 
Met mijn tips ga je al veel zelf kunnen doen moest het nodig zijn. 

 
 

 

0473.580.617 

https://calendly.com/delimburgseslotenmaker/15-minuten-call
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Belangrijke Weetjes 
Zorg bij het beveiligen altijd dat je de O.B.E. methode 

hanteert. Wat wil dat zeggen? 

 

De O van Organisatorisch: 

Dat is eigenlijk de belangrijkste methode en ze kost niets. 

Wat hiermee wordt bedoeld, is dat je je huis een bewoonde 

indruk geeft bij afwezigheid. 

 
Dat kan bijvoorbeeld door de radio te laten spelen of, door 

gebruik te maken van tijdschakelaars. Die vind je voor een 

paar euro in de doe-het-zelf winkels. 

 
Hierdoor gaat de verlichting gedurende een bepaalde periode 

aan -en uit. Dat werkt voor zowel de binnen- als de 

buitenverlichting. 

 
Nog enkele tips: 

• Laat geen garage open staan zonder auto erin. 

• Laat overdag je rolluiken niet neer. 

• Maak regelmatig je brievenbus leeg. 

• Laat geen werkmateriaal in het tuinhuisje liggen. 

• Laat geen ladders buiten staan. 

• Maak buitenstopcontacten stroomloos. 
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• Vertel niet op sociale netwerksites dat je op vakantie 

gaat 

 
Kortom, je bekijkt je huis met een ” inbrekersoog “. 

 
TIP: Plaats op een sticker dat je je spullen gemarkeerd hebt 

en kleef die op je deuren en venster vooraan. Dit zijn kleine 

stickers met een opvallende kleur. 

 
Zo weet de inbreker dat je spullen gemarkeerd zijn en, dat 

ontmoedigt hem om toe te slaan. 

 
 
 

De B van Bouwkundig: 

Deze kwesties worden hier in dit e-book behandeld omdat de 

meeste inbraken gebeuren door het forceren van een deur of 

raam. 

 
De betere sloten en beveiligingsmaterialen moeten drie 

minuten inbraakpoging kunnen weerstaan. Na gemiddeld drie 

minuten krijgt een inbreker namelijk het gevoel dat het te 

lang duurt. 
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Hij wordt dan nerveus omdat zijn kans vergroot om betrapt te 

worden. Vraag altijd aan uw specialist of hij met deze 

gekeurde materialen werkt. 

 

De E van Elektronisch: 

Een elektronische beveiliging is pas zinvol als aan alle andere 

eisen werd voldaan! Een alarmsysteem voorkomt niet dat 

inbrekers je woning binnendringen. Het zorgt er wel voor dat 

jij ze sneller opmerkt. Zo hebben ze minder tijd om naar 

waardevolle voorwerpen te zoeken. 

 
 
 

Glas info 

In die vijftien jaar dat ik slotenmaker ben, heb ik niet meer 

dan een handvol inbraken gezien met glasbraak! Dus glas- 

breken doen inbrekers niet graag. Het maakt lawaai, en dat 

haten ze. 

 
Het risico bestaat dat ze zichzelf snijden en, dan kunnen de 

inbrekers via een DNA-test worden opgespoord. En als ze het 

glas stuk snijden of gooien, dan zijn ze nog niet binnen. 

Dubbelglas breekt namelijk niet meteen. 

 
De inbrekers vinden het toch gemakkelijker en stiller om “ 

gewoon ” in te breken. Probeer met gelaagd glas te werken. 
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Daar zit een PVB-folie in waardoor het moeilijk is om het glas 

stuk te slaan. 

 
Voor koepels kun je policarbonaat materiaal gebruiken. Dat 

moet je dan wel laten vastmaken met éénrichtingsschroeven. 

 
Zo, dat waren ze. Elf tips om inbrekers te snel af te zijn. 

Vergeet dus niet: een inbraak kun je voorkomen! 

 
Succes! 

 

 
Check regelmatig de site : www.delimburgseslotenmaker.be 

voor meer tips, filmpjes over de hierboven vermelde 

manieren en antwoorden i.v.m.: 

- keuze alarmsysteem 

- camerabewaking 

- brandbeveiliging 

- CO vergiftiging 

- zakkenrollers 

- auto-en fiets-beveiliging 

- bouwwerf-beveiliging 

- hoe je bezittingen optimaal te graveren 

http://www.delimburgseslotenmaker.be/
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- welke kluizen de beste zijn voor welk product 

- en nog veel meer! 

 
Vriendelijke, maar vooral inbraakvrije groeten, 

Marc Bijnens :, de limburgse slotenmaker 
 
 
 

TEL: 0473.580.617 


