
En hoe veilig zijn 
uw sloten?
Inbrekers weren met sloten en grendels

De dagschoot: het schuine en verende 
gedeelte dat in het slot verdwijnt wan-
neer u de deurkruk omlaag drukt.

De nachtschoot: het blokvormige 
gedeelte dat in en uit het slot gaat 
wanneer u de sleutel omdraait. dienst 
minstens 2 cm uit te steken.

De sluitplaat: dit is de plaat die 
tegenover het slot in het kozijn wordt 
geschroefd. De sluitplaat heeft één of 
meer uitsparingen voor de schoten.

De cilinder: het vervangbaar gedeelte 
van het slot waar u de sleutel insteekt.
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Beveiliging is 
geen luxe, 
maar een

 noodzaak!

Alle politie- en preventiediensten van de 
provincie Vlaams-Brabant beschikken over 
een ruime ervaring inzake inbraakbeveili-
ging. Gespecialiseerde adviseurs verlenen 
hierover advies op verzoek. Bijzondere 
aandacht gaat naar de slachtoffers van in-
braak. Deze service is gratis, vrijblijvend en 
niet commercieel.

Sommige gemeenten keren een premie uit 
voor bewoners die de nodige beveiligings-
maatregelen hebben genomen. Informeer 
bij uw gemeente.

Belastingsplichtigen kunnen vanaf 1 januari 
2007 (aanslagjaar 2008) genieten van een 
belastingsvermindering voor inbraak- en 
brandbeveiliging. Informeer u. 

www.besafe.be



De meeste ramen zijn uitgerust met 
rolnokken die op en neer schuiven. 
Deze sluiting biedt weinig weerstand 
tegen inbraak.

De beste oplossing voor ramen zijn 
grendels die u met een sleutel kan afslui-
ten. Deze grendels worden op het raam 
bevestigd. Ze passen in een sluitstuk dat 
stevig op het vaste kader gemonteerd is. 

Voor een volledige beveiliging zijn twee 
grendels per raam nodig.

Voor nieuwe ramen adviseren wij 
een raamkruk met slot én stevige 
paddestoelsluitingen op iedere 
raamvleugel.
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Bij de meeste deuren steekt de cilinder 
meer dan 2 mm uit.

Inbrekers maken hiervan gebruik om de 
cilinder af te breken en zo uw slot te 
openen.

Een veiligheidsbeslag beschermt de 
cilinder tegen het afbreken. De 
schroeven moeten aan de binnenzijde 
vastzitten.

Een deur is pas vast als de nachtschoot 
uit het slot wordt gedraaid. Deze mas-
sieve blok moet minstens 2 cm uitsteken.
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De nachtschoot komt terecht in het 
(meestal zwakke) deurkozijn. Plaats 
daarom ter hoogte van het slot een 
stevige sluitplaat met lange schroeven in 
het kozijn.

Deuren kan je van binnenuit eenvoudig 
en toch efficiënt beveiligen. Plaats op 
elke deur een stevige grendel, zowel 
boven- als onderaan (3 cm in de vloer).

Voor inkomdeuren is een tweede slot 
geen overbodige luxe. Bijzetsloten kan 
men zowel aan de binnen- als aan de 
buitenkant met een sleutel bedienen. 
Er bestaan twee uitvoeringen.

Bijzetinsteekslot

Bijzetoplegslot
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