
Voordelen van een PKVW-woning 
Ruim 700.000 bewoners gingen u al voor en kozen voor een 
veilige woning met het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

Waarom zou u voor het keurmerk kiezen?
• Een veilig gevoel! Uit onderzoek blijkt dat bewoners  

prettiger wonen in een woning met het Politiekeurmerk. 
• U heeft tot wel 90% kans dat een inbreker uw woning 

overslaat. Uw woning is namelijk bestand tegen de huidige  
inbraaktechnieken van een gelegenheidsinbreker.

• Diverse verzekeraars geven u korting op uw  
inboedelverzekering. Vraag het uw verzekeraar.

Ga voor zekerheid

Voorkom een inbraak in uw woning
met het Politiekeurmerk Veilig Wonen

Is uw woning bestand tegen de huidige inbraaktechnieken? 
U doet vast al veel zelf aan woningbeveiliging. Is het 
voldoende? De inbraaktechnieken veranderen. Het is dus 
belangrijk om regelmatig te controleren of uw woning nog 
veilig is. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) houdt 
rekening met de meest voorkomende inbraakmethoden. Zo 
zorgt het keurmerk er voor dat inbrekers niet binnenkomen 
met de tegenwoordig veel voorkomende cilindertrekmethode. 
Het PKVW zorgt voor een veilige woning en een veilig gevoel!

Met ruim 60.000 inbraken per jaar in Nederland kent u vast wel iemand waarbij is ingebroken. Of is er wel eens bij u zelf 
ingebroken? Inbraak zorgt voor verschillende emoties: boosheid (ze moeten van uw spullen afblijven), verdriet (om de spullen 
die u kwijt bent) én misschien nog wel het ergste: een gevoel van onveiligheid in uw eigen huis. 

PKVW-bedrijven helpen u graag
Wacht niet af tot er (weer) wordt ingebroken. Schakel direct een 
erkend PKVW-bedrijf in voor:
• een woningcheck met advies op maat
• het juist monteren van goedgekeurd hang- en sluitwerk
• preventietips specifiek voor uw woning
• het verstrekken van het PKVW-certificaat Beveiligde 

Woning.

De PKVW-experts zijn opgeleid en gescreend, ze zijn op de 
hoogte van de laatste beveiligingstechnieken en werken 
volgens de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Vraag 
direct een adviesgesprek en een offerte aan. Met circa 300 
erkende PKVW-bedrijven in Nederland is er vast een expert 
bij u in de buurt. Op de website www.politiekeurmerk.nl/
PKVWexpert vindt u de contactgegevens van het dichtsbijzijnde 
PKVW-bedrijf. 

De inbreker slaat uw PKVW-woning over dankzij:
• goedgekeurde sloten op ramen en deuren
• heldere verlichting
• de PKVW-sticker op het raam

www.politiekeurmerk.nl

“Het advies van de PKVW-adviseur heeft 
er voor gezorgd dat we nu veel bewuster 
bezig zijn met onze veiligheid in huis.”

Marieke de Vries, inbraakslachtoffer, PKVW-inbraakpreventiefilm

Met het PKVW weet u 

zeker dat uw woning 

goed is beveiligd. 

https://www.youtube.com/watch?v=eVc9y-Y4dKo
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Niet thuis? Licht aan

Naast het inzetten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) kunt u met eenvoudige maatregelen het  
inbrekers erg moeilijk maken. Hieronder staan preventietips. Meer tips? Kijk op www.politiekeurmerk.nl.

Even weg? Deur op slot 
Leg geen kostbare spullen in het zicht en sluit deuren en ramen. 
Ook al gaat u maar heel even naar de buren, boodschappen 
doen of naar boven om bijvoorbeeld de was op te hangen. 

Zorg voor goedgekeurde beveiligingsmaterialen.  
Een goed slot is herkenbaar aan het SKG-logo  
met sterren en het ® teken. Vraag een erkend  
PKVW-bedrijf om advies voor uw woning.

“De beste sloten helpen niet 
als u ze niet gebruikt. 

Draai de sloten van uw deuren en ramen 
dus echt op slot.”

Op vakantie? Licht de buren in
Vraag uw vertrouwde buren of ze een oogje 
in het zeil willen houden en er voor zorgen 
dat uw woning een bewoonde indruk heeft. 
Dit door de post weg te halen, de planten 
water te geven en de auto af en toe 
eens op de oprit te zetten. 

Verdachte situatie? Bel 112

Bel bij verdachte situaties direct de politie 
via telefoonnummer 112. Bijvoorbeeld bij 
glasgerinkel, gestommel in uw huis of bij de 
buren. De politie kan uw hulp goed gebruiken. 
Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om 

de inbrekers te pakken. 

Laat binnen lampen branden als u ‘s avonds niet thuis bent. 
U kunt dat regelen met een tijdschakelaar. Denk ook aan de 
bovenverdieping. Hiermee zet u gelegenheidsinbrekers op 
het verkeerde been. 

Licht zet inbrekers in het zicht 
Gebruik ook buitenverlichting. Bijvoorbeeld een lamp met 
schemerschakelaar die automatisch aangaat zodra het  
donker wordt. Een inbreker staat niet graag in het zicht.

Samenvatting
1. Zorg voor goed hang- en sluitwerk in samenwerking 

met de PKVW-expert
2. Even weg? Deur op slot
3. Niet thuis? Licht aan
4. Verdachte situatie? Bel 112
5. Op vakantie? Licht de buren in

Maak het inbrekers niet te makkelijk

Lilian Tieman, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid


