ZekerheidsPakketParticulieren
Nuttige tips om schade te voorkomen

www.nn.nl

Schade & Inkomen

Veilig rijden en schade voorkomen
Autodiefstal of inbraak

Geparkeerde auto beschadigd

Gemiddeld wordt in ons land iedere twee minuten een auto

Het gebeurt zeer regelmatig. U hebt uw auto netjes gepar-

opengebroken. Om eigendommen te stelen of om de auto

keerd en bij terugkomst blijkt dat er tegenaan is gereden.

mee te nemen.

Soms heeft de dader een briefje achter de ruitenwisser
gedaan maar meestal is deze met de stille trom vertrokken.

Tips om autodiefstal of inbraak te voorkomen
- Bewaar thuis kopieën van autopapieren en een lijstje

- In een aantal gevallen kunt u de schade toch verhalen.

met serienummers van de muziekinstallatie, de auto-

Kijk voor meer informatie op de site van Waarborgfonds

telefoon, siervelgen etc.
- Laat geen kostbaarheden achter in de auto.
- Het graveren van de ruiten ontmoedigt dieven. Na de
diefstal moeten alle ruiten worden vervangen, want

Motorverkeer: www.wbf.nl.
- Ziet u zelf iemand wegrijden na een aanrijding? Stop
dan een briefje onder de ruitenwisser van de beschadigde auto.

meestal wordt de auto voorzien van andere nummerplaten.
- Parkeer de auto zoveel mogelijk op een bewaakte,
goed verlichte plek of in een garage.

Autoruitschade
Houd voldoende afstand. Het proﬁel in de banden van medeweggebruikers kan gevaarlijke steentjes bevatten.

Manoeuvreschade en parkeerschade

Tips bij autoruitschade

Veel schades gebeuren als u even snel nog iets moet doen.

- Plak bij het oplopen van een ruitschade (sterretje)

De boodschappen, kinderen naar school brengen, net iets

meteen een ‘eerste hulp sticker’ over de plek en laat

te laat vertrekken. Vijf minuten eerder vertrekken en u bent

het sterretje zo spoedig mogelijk herstellen. Dit voor-

veel problemen de baas.

komt dat er vocht in de breuk gaat zitten. Vocht zet uit
bij bevriezing en zo wordt een klein sterretje al snel een

Tips om parkeer- en manoeuvreschade te voorkomen

lelijke barst. Bovendien tast het vocht na verloop van

- Zoek een slimme plek om te parkeren. Misschien 10

tijd de kunststoﬂaag in de gelaagde voorruit aan, waar-

meter meer lopen maar dan heeft u vaak een veiligere
plaats, met minder kans op schade aangebracht door
anderen.
- Probeer uw auto zo veel mogelijkheid achteruit in te
parkeren. U hebt dan goed zicht tijdens het wegrijden.
- Keren? Nooit kort achter een bocht of in drukke risicovolle situaties waar u en anderen onvoldoende zicht
hebben.

door witte vlekken ontstaan.
- Een autoruit met een beschadiging is zeer gevoelig voor
temperatuursinvloeden. De kans dat een beschadiging
in een autoruit doorscheurt bij zomerse temperaturen
is veel groter dan bij een zelfde beschadiging in de lente
of herfst.
- Zet in een warme auto de airco niet meteen voluit aan.
De plotselinge temperatuurswisseling zorgt voor extra
spanning in het glas.

Veilig Wonen
Woninginbraak

Brand in huis

Niets is zo vervelend als dat er bij u thuis is ingebroken. Een

Voor iemand die nooit een brand heeft meegemaakt, is

onbekende is in uw huis geweest en heeft aan uw spullen

het moeilijk om daarvan een juiste voorstelling te maken.

gezeten of heeft ze weggenomen. Nu zijn een dvd-speler of

In minder dan vijf minuten kan een beginnend brandje zich

een televisie wel te vervangen maar zaken met emotionele

uitbreiden tot een grote uitslaande brand. In zeer korte tijd

waarde helaas niet.

worden extreem hoge temperaturen bereikt. Bovendien
maakt de alles verduisterende rook - waarin de giftige stof

Een gemiddelde inbraak duurt 30 seconden. Negen van de

koolmonoxide zit - de omgeving onherkenbaar. Samen met

tien inbraken vallen onder het begrip gelegenheidsinbraak.

de paniek om weg te komen is het een bijzonder beangstigde

Het komt er op neer dat gelegenheid nog heel vaak de dief

en levensgevaarlijke situatie.

maakt. Zoals te ‘makkelijke’ sloten en sluitingen van ramen
en deuren. Wist u dat inbrekers vaak nogmaals hun slag

De gevolgen van brand zijn veelal zeer ingrijpend. Niet alleen

slaan op hetzelfde adres? Een nieuwe TV is zo aangeschaft,

vanwege mogelijk letsel, maar ook vooral door het verlies

maar het treffen van goede beveiligingsmaatregelen wordt

van bezittingen. Zoals vele slachtoffers van een brand vaak

vaak over het hoofd gezien.

oordelen: ‘ineens heb je niks meer’.
Brand ontstaat wanneer warmte (van vuur, maar bijvoorbeeld

Tips om woninginbraak te voorkomen

ook van elektriciteit), brandbare stof (bijvoorbeeld gordijnen

- Zorg voor goede sloten; vraag naar het Politiekeurmerk

of kleding) en zuurstof samenkomen. Zuurstof is natuurlijk

Veilig Wonen of informeer bij een BORG-gecertiﬁceerd

altijd aanwezig, maar probeer brandbare stoffen en warmte

beveiligingsbedrijf.

altijd uit elkaar te houden.

- Een rondom goed verlichte woning, met buitenlampen
met sensor.
- Houd de groenvoorziening rondom het huis laag.

Tips om brand te voorkomen

- Berg ladders of ander klimmateriaal op achter slot en

- Plaats niet te veel stekkers op een groep.

grendel.
- Sluit ramen en deuren goed.
- Maak van uw huis geen etalage.

- Gebruik de meterkast niet als extra opbergkast voor
bijvoorbeeld de stofzuiger.
- Plaats halogeenverlichting(inbouwspots) niet te dicht
bij meubels en gordijnen.
Tips algemeen
- Breng rookmelders aan in verschillende vertrekken.
- Leg sleutels van deuren op een vaste plek.

De 3 factoren waar inbrekers een hekel
aan hebben (3 L’s):

Tips om kortsluiting te voorkomen

- Licht.

- Zet elektrische apparaten niet op de stand-by stand.

- Lawaai.

- Rol snoeren van kabelhaspels en elektrische appara-

- Lang bezig zijn.

ten altijd helemaal af.
Tips om waterschade te voorkomen
- Plaats een waterslot bij (vaat)wasmachines.
- Controleer regelmatig de waterafvoer van platte daken

Deze preventiekaart is algemeen van aard en geeft een aantal tips om schade te voorkomen. Voor een op uw situatie afgestemd advies kunt u zich
wenden tot uw verzekeringsadviseur. Aan de tekst van deze preventiekaart kunnen geen rechten worden ontleend.
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en dakgoten.

