Diefstal
Preventietips

Gelegenheid maakt de dief. Dus als u de juiste maatregelen neemt, verkleint u de kans
op inbraak. Met onze tips helpen we u graag op weg.

Wees goed georganiseerd
Een goede organisatie is het halve werk. Maak heldere
afspraken met uw medewerkers over procedures.
• Zorg dat u precies weet welke sleutels in omloop zijn en
welke medewerkers toegang hebben tot welke delen van
uw bedrijf.
• Loop een sluitronde na werktijd. Controleer of alle ramen
en deuren goed zijn afgesloten. Verwijder spullen rond
het gebouw die iemand kan gebruiken om in te breken,
zoals ladders en steigers.
• Berg waardevolle spullen op in een inbraakwerende kluis.
• Stel procedures op voor het inschakelen van de
alarminstallatie.
Beveilig uw bedrijfspand
Met de juiste bouwkundige en elektronische maatregelen
maakt u het inbrekers nóg moeilijker.
• Voorzie ramen en deuren van inbraakwerend hang- en
sluitwerk.
• Zorg voor inbraakwerende beglazing of scherm uw
ramen af met rolluiken of traliewerk.
• Zorg dat uw pand goed verlicht is.
• Laat een alarminstallatie aanleggen en maak afspraken
voor snelle alarmopvolging.

Schakel een gespecialiseerd beveiligingsbedrijf in
• Stel de risicoklasse van uw bedrijf vast volgens de
richtlijnen van het CCV.
• Laat de maatregelen uitvoeren die bij de vastgestelde
risicoklasse horen door een beveiligingsbedrijf met
BORG-certificaat of door een bedrijf dat is erkend
door de Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven
(VEB). Meer informatie kunt u vinden op
www.preventiecertificaat.nl of www.veb.nl.
• Het beveiligingsbedrijf verklaart met een
beveiligingscertificaat of opleveringsbewijs welke
maatregelen zijn uitgevoerd.
• Sluit een onderhoudscontract af voor uw alarminstallatie.
Maak het de inbreker moeilijk
Mocht het inbrekers toch lukken om binnen te dringen,
maak het hen dan extra moeilijk om waardevolle spullen
mee te nemen.
• Berg waardevolle spullen op in inbraakwerende ruimtes,
kasten of safes.
• Maak audio-, video- en computerapparatuur vast aan
meubels of een muur. Denk ook aan flatscreens.
• Gebruik een mistgenerator. Deze vult de ruimte bij een
inbraak met een dichte nevel. De inbreker kan zich dan
niet meer oriënteren.

Heeft u vragen over
schadepreventie?
Nationale-Nederlanden adviseert u graag over
het voorkomen van schade. Een team van ervaren
risicodeskundigen staat voor u klaar.

Stuur een e-mail naar
preventieadvies@nn.nl
Bel tijdens kantooruren met
Team Risicodeskundigen op
070 513 06 40

555-40.1601

Kijk op onze website:
www.nn.nl/preventie

