
SLEUTELBEHEER 

 

Een goed sleutelbeheer en dito afsluitdiscipline zijn cruciaal. Het is belangrijk om sleutels 
goed bij te houden en het huis goed af te sluiten. Neem daarom volgende tips in acht: 

 Doe steeds ramen, deuren en buitendeuren op slot, ook al ben je maar even het huis 
uit. Doe dit ook wanneer je naar de bovenverdieping gaat om er te werken of te 
poetsen. Vergeet de kleine raampjes niet (wc of garage). 

 Dieven passen af en toe de methode van het 'hengelen' toe: met een haakje trachten ze 
door de brievenbus of een andere opening de kruk van de deur te bedienen. De 
remedie: draai de deur steeds op slot! Of voorzie een postbak, postvak of 
afschermplaat. 

 Doe steeds ramen, deuren en buitendeuren op slot wanneer je gaat slapen en bewaar de 
sleutels op een gemakkelijk toegankelijke plaats (maar wel uit het zicht). 

 Laat geen vliegenramen in de ramen zitten wanneer je het huis verlaat. 
 Doe steeds de garagepoort op slot wanneer je met de auto vertrekt. Wacht tot de 

automatische garagepoort helemaal dicht is, voor je wegrijdt. 
 Sluit ook het tuinhek af met een slot. De inbreker moet dan al over de omheining 

klimmen. Dat maakt het hazenpad kiezen met de buit al veel moeilijker en maakt ook 
een betere sociale controle mogelijk. 

 Verwijder steeds de sleutel langs de binnenkant van ramen en deuren, vooral als 
de sleutels van buitenaf zichtbaar zijn. Inbrekers blijven immers langer in een woning 
als ze een vluchtweg hebben (ze hebben dan minder stress, aangezien zij het risico om 
opgepakt te worden lager inschatten). Als de sleutels verwijderd zijn, kan de modus 
operandi van gaatjes boren evenmin worden toegepast. 

 Gebruik een onopvallende sleutelhanger. Hang geen label met namen en adressen 
aan je sleutelbos. 

 Laat je autosleutels nooit rondslingeren en bewaar ze ook niet in een sleutelkastje 
vlakbij de deur. Een inbraak op zich is zo al erg genoeg; een autodiefstal wil je er echt 
niet bovenop hebben. 

 Leg je sleutels steeds op dezelfde plaats waar ze niet zichtbaar zijn van buitenaf. Op 
die manier kun je ze zelf gemakkelijker terugvinden. 



 Hoe minder sleutels er in circulatie zijn, hoe beter. Voorzie voor opbouwsloten en 
kierstandhouders voor deuren/ramen gelijksluitende sloten met identieke sleutel (zodat 
je steeds dezelfde sleutel kunt gebruiken). 

 Maak voor sleutels ook nooit gebruik van de klassieke verstopplaatsen, zoals onder 
de deurmat of in de bloempot. Geef liever een sleutel aan een betrouwbare buur. Maak 
duidelijke afspraken dat de buur de sleutel alleen maar aan iemand anders mag geven 
na jouw uitdrukkelijke goedkeuring. 

 Onthoud steeds dat de achterkant van je huis minstens even kwetsbaar is als de 
voorkant 

 


