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 Sophie Smaers
Mijn telefoon steek ik niet in
mijn achterzak in een drukke
straat en waardevolle spullen
stop ik ver weg in mijn tas.
De deur van mijn auto gaat
automatisch op slot als ik weg
wandel. Kostbare spullen haal
ik eruit of doe ik in de koffer
bak. Ook voor cyberdieven pas
ik op. Vanmorgen kreeg ik nog
een WhatsApp-bericht met
een link over mijn bankpasje.
Ik heb het direct gewist en het
nummer geblokkeerd.

Wat doe je allemaal
om inbraak en diefstal
te voorkomen?

 Pien ’t Hart

 Robin Smit

Ik ben goed van vertrouwen.
Ik kan bijvoorbeeld mijn raam
open laten staan als ik weg
ben, of mijn tas openlaten
in de trein. Ik ben niet erg
gehecht aan spullen en wil
niet in angst leven over wat
er allemaal mis kan gaan. Er is
nog nooit iets van mij gestolen.
Wel kreeg ik een keer bericht
dat ik mijn bestelde telefoon
ontvangen had, terwijl dat niet
zo was. Mijn handtekening bij
ontvangst was nagebootst.

Kostbare spullen, zoals mijn
telefoon en bankpasjes, stop ik
in jaszakken met rits of in mijn
broekzak, aan de voorkant. Als
ik op vakantie ga, gaan een
aantal lichten af en toe vanzelf
aan via een tijdschakelaar. Ik
heb ook een aquarium dat licht
geeft en er komt regelmatig
iemand binnen voor de post
en om de vissen eten te geven.
Ook heb ik overal verschillende
wachtwoorden en ga ik niet in
op sms’jes van vreemden.

 Chris van Blijswijk

 Prisca Maria van Delft

Voor inbraak ben ik niet bang,
wel voor zakkenrollers. Vooral
sinds mijn portemonnee is
gestolen in Duitsland. Ik denk
door jongens die me lachend
aanspraken en afleidden. Ik
had niets meer en moest geld
laten overmaken via Western
Union. Ook zijn er twee fietsen
gestolen, waaronder een race
fiets die ik zelf opgeknapt had.
Later zag ik de onderdelen op
Marktplaats, maar ik kon niet
bewijzen dat die van mij waren.

Ik heb laatst de Veiligheidschecklist van Eigen Huis
gedaan. Die gaat ook over
inbraak en daar kwam ik
positief uit. Voor mijn e-bike
heb ik een verzekering met
gps-tracker. Op de fiets zit een
sticker met ‘Deze fiets wordt
beveiligd’. Vroeger is er twee
keer ingebroken. De juwelen
van mijn moeder waren weg
en ik was toen niet verzekerd.
Ik vertrouwde de wereld, dat is
wel veranderd.

Check online

Praat ook mee over dit onderwerp!
Ga naar consumentenbond.nl/straatvraag
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