Preventiekaart
inbraak en diefstal
Praktische tips om inbraak en diefstal in uw bedrijf te
voorkomen
Of u nu een groothandel in auto-onderdelen hebt of een accountantskantoor. U hebt altijd wel iets in uw bedrijfspand
dat interessant is voor inbrekers. Met deze praktische tips helpen wij u inbraak en diefstal te voorkomen. Zodat u
kunt focussen op wat voor u echt belangrijk is: ondernemen!

U beveiligt uw bedrijfspand zo optimaal mogelijk met een
mix van maatregelen
Om uw bedrijfspand goed te beveiligen is het slim om zowel organisatorische, bouwkundige als elektronische
maatregelen te nemen:
•	Organisatorische maatregelen
Dit zijn heldere afspraken die binnen uw bedrijf gelden. Ze kosten meestal geen geld. Om ervoor te zorgen dat
deze afspraken bij uw medewerkers vers in het geheugen blijven, bespreekt u ze regelmatig. In een werkoverleg
bijvoorbeeld.
•	Bouwkundige maatregelen
Deze voorkomen dat de inbreker snel en eenvoudig zijn slag kan slaan. En snel weg kan komen.
•	Elektronische maatregelen
Deze merken een (poging tot) inbraak snel op. En zorgen ervoor dat het alarm effectief wordt opgevolgd.

Organisatorische maatregelen:
1.	Spreek vreemden aan
Inbrekers doen vaak vooronderzoek. Maak het ze niet te gemakkelijk. Ziet u iemand in of rond uw bedrijfspand
die u niet kent? Er is niets tegen een beleefd: ‘Kan ik u ergens mee helpen?’.
2.	Begeleid alle bezoekers aan uw bedrijf
Voorkom dat ongewenst bezoek door uw pand dwaalt en rondsnuffelt. Iedere bezoeker krijgt een persoonlijke
begeleider in het pand.
3.	Houd uw voordeur op slot
Wilt u uw bezoek liever niet buiten laten wachten tot er iemand is om de voordeur open te doen? Zorg dan voor
een (kleine) ontvangsthal waar de bezoeker kan wachten tot zijn begeleider hem ophaalt.
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4.	Doe de achterdeur op slot
Roken uw medewerkers buiten een sigaret? Of genieten ze tijdens hun lunchpauze van het zonnetje aan de
achterkant van uw bedrijfspand? Spreek af dat uw medewerkers de deur op slot draaien zodra ze weer naar
binnengaan. Een niet afgesloten deur is bijna een uitnodiging om ongezien binnen te komen.
5.	Stel regels aan het sleutelgebruik
Houd goed bij wie welke sleutels in zijn bezit heeft. En laat medewerkers tekenen voor ontvangst van de sleutel.
Controleer regelmatig of iedereen zijn sleutel nog heeft. Zorg ervoor dat medewerkers hun sleutels inleveren als
ze uit dienst gaan.
6.	Houd het struikgewas laag
Hoe mooi bomen en forse struiken ook zijn, direct rond een bedrijfspand zijn ze niet handig. Zorg dat uw pand
vanaf de openbare weg goed zichtbaar is. Dan zijn inbrekers dat ook en daar houden ze niet van.
7.	Zet inbrekers in de spotlight
Een inbreker laat zich niet graag zien. Zorg daarom voor goede verlichting op uw bedrijfsterrein en langs de
buitenkant van uw pand. Belangrijk daarbij is dat de verlichting in slagvaste behuizing zit.
8.	Zorg dat uw bedrijfsterrein er netjes uitziet
Op een opgeruimd terrein vallen ongewenste bezoekers sneller op. En hebben inbrekers geen mogelijkheden
om zich te verstoppen. Bovendien straalt u ermee uit dat u uw bedrijfsvoering goed op orde hebt. Inbrekers
gaan er dan vaak vanuit dat dat ook voor uw preventiemaatregelen geldt.
9.	Sluit u aan bij de collectieve beveiliging op uw bedrijventerrein
Is er collectieve beveiliging of bewaking geregeld op uw bedrijventerrein? Doe dan mee met uw collegaondernemers. Samen staat u sterk en zijn de kosten lager.

Bouwkundige maatregelen
1.	Plaats SKG-gecertificeerd hang- en sluitwerk
Hang- en sluitwerk met het SKG-certificaat zijn getest op sterkte en duurzaamheid.
Het aantal toegekende sterren laat zien hoe inbraakwerend het hang- en sluitwerk
is. Kies sowieso voor inbraakwerend beslag met kerntrekbeveiliging. Hiermee is uw
pand beschermd tegen een populaire inbraakmethode: kerntrekken. Hierbij draait
een inbreker een schroef in de cilinder van het slot. De cilinder wordt vervolgens uit
het slot getrokken. Daarna kan de inbreker eenvoudig het slot opendraaien.
2.	Kies voor certificaatsleutels
Certificaatsleutels zijn alleen na te maken als het bijbehorende originele certificaat wordt overlegd. En dat ligt
uiteraard veilig in uw kluis.
3.	Plaats een inbraakwerend compartiment
In een inbraakwerend compartiment of een kleine stalen container bergt u kostbare spullen veilig op. Plaats het
op uw terrein of in uw bedrijfshal. Zo’n maatregel heeft het meeste effect als u ook een inbraakalarmsysteem
hebt. Anders heeft (en neemt) de inbreker alle tijd om het compartiment of de kast open te breken.
4.	Voorkom dat de inbreker eenvoudig zijn buit kan afvoeren
Een bestelbusje tot in uw bedrijfspand rijden om de buit op te pikken… niets is handiger dan dát voor een
inbreker. Overheaddeuren (transportdeuren) zijn eenvoudig te openen. Voorzie ze daarom aan beide kanten van
hangsloten in de geleiderail.
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Elektronische maatregelen
1.	Beveilig uw pand met een inbraakalarmsysteem
Laat een inbraakalarmsysteem ontwerpen en aanleggen door een VEB- of BORG-erkend bedrijf. Laat het alarm
doorsturen naar een erkende particuliere alarmcentrale (PAC). Als u een inbraakalarmsysteem met camera’s
hebt, kijken ze daar rechtstreeks mee naar de beelden. En wordt de politie bij inbraak direct gewaarschuwd. Wilt
u uw inbraakalarmsysteem zo optimaal mogelijk inzetten? Sluit dan een contract af met een bewakingsdienst.
Zij sturen bij iedere melding sowieso iemand langs om polshoogte te nemen.
2.	Installeer een mistgenerator
Is het lastig om in uw pand een inbraakwerend compartiment te plaatsen? Koppel dan een of meerdere
mistgeneratoren aan uw alarmsysteem. Bij activering van het inbraakalarm vullen de mistgeneratoren uw pand
binnen enkele seconden met een ondoorzichtige mist. De inbreker ziet geen hand voor ogen meer en maakt
dat hij wegkomt. Zonder buit. Want wat je niet ziet, kun je ook niet meenemen. Laat een mistgenerator ook
installeren door een VEB- of BORG-erkende installateur.
3.	Kies voor BedrijfInZicht
Met BedrijfInZicht hebt u altijd uw pand in beeld, waar u ook bent. Deze slimme oplossing van Interpolis en
Signify bestaat uit een slimme camera, ledverlichting en een app. Zijn er verdachte bewegingen van mensen
of auto’s rondom uw pand? Dan krijgt u via de app een melding op uw telefoon. Met duidelijke beelden erbij,
u ziet precies wat er gebeurt. Daarmee hebt u de touwtjes in handen. Bij een melding bepaalt u zelf via de app
welke vervolgactie nodig is. Loos alarm lost u zelf op. Is er echt iets aan de hand, dan belt u via de app de
beveiligingsdienst of de politie.
4.	Laat uw gestolen bestelbus snel opsporen
Veel ondernemers kunnen niet zonder hun bestelbus. Zeker niet als u in de bouw werkt of voor uw bedrijf
spullen vervoert. Natuurlijk sluit u uw bestelbus goed af na werktijd. En bergt u de sleutels achter slot en
grendel op. Maar toch worden er regelmatig bedrijfsvoertuigen gestolen. Als het u overkomt, hebt u niet alleen
te maken met de ellende van de diefstal. Nog vervelender is dat u uw afspraken met uw klanten tijdelijk niet
kunt nakomen. Interpolis ontwikkelde daarom ZekerVanJeBus, een slim opsporingssysteem. Hiermee spoort
Interpolis uw gestolen bestelbus binnen Europa voor u op. En ze zorgen ervoor dat u uw bus weer zo vlug
mogelijk terugkrijgt.
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