
Pers bericht 

Tilburgse slotenmaker geeft gratis vrijblijvende Inbraak 
Preventie Scans voor uw woning. 

 

De gratis Inbraak Preventie Scan is een initiatief van Het Slotenhuis, De slotenmaker van 
Tilburg.  Aan de hand van een schouw van uw woning, geeft de beveiligings-expert van 
“Het Slotenhuis” u informatie en tips hoe je inbrekers buiten de deur houdt.  Hoe  
inbraakveilig is jouw woning, en hoe je dat kunt verbeteren. Je komt het allemaal te weten, 
geef inbrekers geen kans. 

“Iedere inbraak is er een teveel”, Zegt Ruud Mäkel, beveiligings-expert bij Het Slotenhuis. 
Daarom willen we bewoners persoonlijk en goed informeren over wat ze kunnen doen om een 
inbraak te voorkomen. Zeker nu de coronamaatregelen worden versoepeld, is dat belangrijk. 
Iedereen gaat weer meer op pad en daarmee neemt de kans op een inbraak toe.  

Tips en uitleg over inbraakwerende maatregelen 
Met de juiste inbraakwerende maatregelen neemt de kans op een geslaagde inbraak enorm af,. 
Verlichting boven alle buitendeuren schrikt bijvoorbeeld inbrekers af, want die worden liever niet 
gezien. De beveiligings-expert gaat met u in gesprek, “zonder ook maar 1 cent uit te geven kun je 
vaak al een inbraak voorkomen”. Zegt Ruud Mäkel.  “Als woninghuurder of eigenaar kun je zelf 
heel veel doen om een woninginbraak te voorkomen”, gaat hij verder. Een inbraak is nooit 100% 
te voorkomen, maar met de tips en uitleg waarom bepaalde maatregelen belangrijk zijn, zult u uw 
woning veiliger maken en inbrekers buiten houden. 

Onafhankelijk en betrouwbaar 
De inbraak preventie Scan is gratis, betrouwbaar, onafhankelijk en vrijblijvend. Binnen een half 
uur weet u wat u moet doen om u huis veiliger te maken. Wilt u zelf aan de slag gaan met 
inbraakwerende maatregelen aan te brengen, dan zal de expert u daar tips voor geven. Laat u 
het liever uitvoeren door de expert dan is dat ook mogelijk.   

Buurtpreventie 
De beveiligings-expert zal bewoners er ook op wijzen dat ze lid kunnen worden van 
en buurtpreventieteam  via WhatsApp, Buurtpreventie (WABP). Via WABP.nl houden bewoners 
hun wijk in de gaten en melden verdachte situaties bij de politie. De politie kan daardoor meer 
criminelen aanhouden, omdat ze op heterdaad worden betrapt. 

Aanmelden 
Aanmelden voor een gratis Inbraak Preventie Scan kan op www.hetslotenhuis.nl/preventie. Of 
door een mail te sturen naar info@hetslotenhuis.nl. Er word dan contact met u op genomen voor 
een geheel vrijblijvende afspraak.  

Geef inbrekers geen kans!!!!! 

 

 


