
Voor-je-vertrekt-checker

Zet je wekker uit

Doe dat vooral als je de stekker eruit trekt. Anders heb je kans dat je de eieren en yoghurt bij thuiskomst ineens in de 
gang aantreft…Vergeet trouwens de prullenbak niet te legen voordat je de deur dichttrekt.

Zo ga je met een comfortabel gevoel van huis én hoef je op weg naar het vliegveld niet aan elkaar te vragen: 
‘Heb jij het gasfornuis gecheckt?’

 

Dat geeft niet alleen een heerlijk gevoel, maar voorkomt ook dat je buren straks elke ochtend gewekt worden. 

Haal stekkers uit het stopcontact 

Zo weet je zeker dat er niks mis kan gaan en verbruiken apparaten niet onnodig stroom.

Mocht het in Nederland ineens heel koud worden, dan wordt je huis niet voor niks verwarmd.

 

 Maak je koelkast, vriezer en prullenbak schoon  

Zet of je thermostaat lager dan 14 graden of zet je cv-ketel uit 

Je voorkomt zo dat je boiler onnodig water opwarmt. En het is toch een fijn idee dat er niks mee kan gebeuren.

Heb je een boiler, deze kan ook uit

Draai de gaskraan dicht

Ja, het zwembad op vakantie was heerlijk. Maar een wildwaterbaan van de trap naar beneden staat waarschijnlijk niet op 
je verlanglijstje.

Draai ook de waterkranen goed dicht en vergeet de wasmachine niet

Een open deur misschien, maar doe ‘m toch maar dicht.  Je wilt de voordeur echt niet open zien staan als je jouw straat 
na twee weken weer inrijdt.

Controleer of alle deuren en ramen dicht en op slot zijn

Vraag aan je buren of ze de post uit het zicht willen leggen en of ze de planten willen water geven

Als de gordijnen dicht zijn en er ’s avonds nergens licht brandt, dan valt dat inbrekers op. Vraag daarom aan familie of 
buren of ze af en toe de gordijnen open en dicht doen en plaats een tijdschakelaar bij een lamp beneden en boven.

Houd je huis levendig

Jij bent blij dat je éindelijk op vakantie kunt. Logisch, maar ook een inbreker wrijft in zijn handen als hij zo’n bericht op 
social media voorbij ziet komen…

Verstuur geen wij-zijn-op-vakantie-tot-over-3-weken tweet

 

Je bent op vakantie, maar de postbode niet. Inbrekers zien aan de hoeveelheid post op je deurmat of je wel of niet thuis 
bent. Vergeet ook je planten niet. Die kunnen niet 3 weken zonder water.


