
De zomervakantie staat weer voor de deur. Veel mensen verruilen hun eigen 
huis voor een caravan, tent, hotelkamer of appartement in een zonnig oord. De 
zomervakantie is dan ook het hoogseizoen voor de inbrekers. Ruim twee op de 
drie inbraken in Nederland lukt. Met deze checklist van Alders Makelaars maakt je 
het inbrekers lastiger, weet je zeker dat alles goed uit staat en kun jij op naar een 
ontspannen vakantie. 

DE VAKANTIECHECKLIST

ALGEMEEN

Licht je buren in dat je met vakantie gaat, geef ze eventueel een sleutel en 
een mobiel telefoonnummer in geval van nood. Zorg ook dat iemand de 
planten verzorgd en de brievenbus leegt. Daarnaast kun je de buren ook 
vragen om te parkeren op jouw oprit. 
 
In sommige gemeenten kun je aan de plaatselijke politie doorgeven 
wanneer je een lange tijd op vakantie bent. Jouw woning wordt dan in de 
gebruikelijke surveillance route betrokken. Indien er brand, inbraak of 
een andere calamiteit is kan de politie de eventuele sleutelhouder snel 
benaderen.  
 
Heb je alle ramen  en deuren gesloten? Ook die van de kelder, zolder, 
dakterras en garage?

Zorg voor goede beveiliging, zoals gecertificeerde sloten, dievenklauwen, 
anti-inbraak strips en een alarm. Tegenwoordig kun je ook een alarm 
installeren met camera zo kun je tijdens je vakantie jouw woning goed in de 
gaten houden.

Trek alle stekkers uit de stopcontacten.
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ENTREE

Leeg de brievenbus en haal de post van de deurmat, zo wek je niet de 
indruk dat er niemand thuis is.

Laat geen sleutel aan de binnenkant van de deur zitten, dit geldt ook voor 
de achterdeur en garagedeur. 

 
WOONKAMER

Schakel alle apparaten uit.

Zet een tijdklok op de verlichting.

Zet de verwarming laag.

Doe de rolluiken, gordijnen of andere vitrage niet helemaal dicht, anders 
wek je de indruk dat er niemand thuis is.

Bewaar tablets, computers en andere waardevolle spullen uit het zicht, 
maar geef het huis wel een bewoonde indruk (denk aan speelgoed op de 
grond en kopjes op tafel).

 
KEUKEN

Sluit de (af)wasmachine af.

Sluit het gas af.

Maak de koelkast en vriezer leeg (indien je de hoofdschakelaar uitzet), om 
schimmel te voorkomen.

Zet de hoofdkraan uit. 



Zeker weten of je
 goed verzekerd 

op vakantie g
aat? 

Check www.al
dersfInancieelad

vies.nl/verzekeringen

SLAAPKAMER

Zet alle wekkers uit.

Verberg creditcards en andere bankzaken waarmee dieven toegang hebben 
tot jouw rekening of financiën.

Bewaar sieraden uit het zicht, eventueel in een kluis.

TUIN

Berg ladders, trapjes en tuinsets op zodat ze niet gebruikt kunnen worden 
als opstapje om de woning in te klimmen.

Zorg voor verlichting op donkere plaatsen rondom de woning, bijvoorbeeld 
een buitenlamp met bewegingsmelder.

GEEN BLOG VAN ALDERS MAKELAARS MISSEN TIJDENS JE VAKANTIE?
VOLG ONS OP FACEBOOK EN LEES ALS EERSTE ONZE WOONTIPS!


