Nuttige tips om je woning
beter te beveiligen tegen
brand en inbraak!

www.lbsbeveiliging.be

Kweek veilige gewoontes aan om diefstal
te voorkomen:
MM Laat geen waardevolle voorwerpen in het zicht rondslingeren.
MM Doe altijd je ramen en deuren op slot als je afwezig bent.
MM Geef je woning een bewoonde indruk. Installeer vb een tijdsklok om je
verlichting aan te sturen.
MM Zet je alarmsysteem altijd op, zelfs ’s nachts als je thuis bent. Zo is ook
je gezin beveiligd bij aanwezigheid.
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Maak het dieven niet te gemakkelijk:
MM Plaats veiligheidsglas. Geef ‘gaatjesboorders’ geen kans door vergrendelbare
raamkrukken op uw ramen te plaatsen.
MM Een slot dat uitsteekt is een vrijgeleide voor inbrekers. Laat een veiligheidsrozet en – cilinder plaatsen. Als je dit combineert met extra sloten
(vb schuif- of pensloten) dan hebben inbrekers helemaal geen kans meer.
MM Een goede zichtbaarheid van je buitensirene werkt proactief tegen inbraak.
MM Wist je dat je aan de politie kan vragen afwezigheidstoezicht te houden als je
enkele dagen afwezig bent?

Beveilig je huis optimaal met een elektronisch
beveiligingssysteem op maat van jouw woning:
MM Contacteer ons voor een risicoanalyse van je woning. Wij houden rekening met
jouw eisen en levensstijl in ons voorstel op maat.
MM Een gebruiksvriendelijke installatie zorgt ervoor dat je er niet tegenop ziet het
te gebruiken. Dit voorkomt diefstal en brand.
MM Met een ‘Pet Detector’ kan je zelfs je alarm laten aanstaan terwijl je hond thuis
rondloopt.
MM Een melding naar een centrale of naar de beveiligingsapplicatie op je
smartphone geeft je de gemoedsrust die je verdient bij afwezigheid.
MM Via die app kan je snel en gelijk waar en wanneer ingrijpen of informatie
opvragen.
MM Met visuele bewaking (camera) kan je vanop afstand je thuissituatie bekijken.
In een noodsituatie kan je de hulpdiensten hierdoor accuraat informeren.
Dit helpt hen bij een snelle en doelgerichte interventie.

Detecteer en meld brand:
MM Hang een gecertificeerde rookmelder in huis. Dit is verplicht!*

Voor de beveiliging van je huis en gezin wil je enkel het beste.
Bij LBS krijg je een voorstel op maat van jouw woning.

* Vanaf 1 januari 2020 is een branddetector in élke woning verplicht per verdieping.
Een rookmelder of brandalarm redt levens, haal ze dus zeker zo snel mogelijk in huis.
Koop enkel gecertificeerde rookmelders, want zij bieden de beste bescherming en zijn
belangrijk voor de verzekering!

Want beveiliging is een basisbehoefte.

