TJEKLISTE TIL AT SIKRE DIT
HJEM MOD INDBRUD

Inden du tager hjemmefra, kan du bruge denne liste
til at tjekke, om du har indbrudssikret dit hjem.

AFLÅS DIT HJEM FORSVARLIGT
Sørg for, at vinduer og døre er låst og sikret forsvarligt – også dem på
førstesalen eller i kælderen. Det er ikke godt nok at sætte vinduerne i hak.
Dine låse skal også være sikrede, så tyven ikke nemt kan bryde dem op.

FÅ DIT HJEM TIL AT SE BEBOET UD
Uden dårlig samvittighed kan du efterlade dit hjem lidt rodet, når du tager
afsted. Eller du kan styre dine elektriske apparater, som fx dine lamper eller
din radio, med dine Verisure SmartPlugs, så det syner af, at nogen er hjemme.

BED NABOERNE OM HJÆLP
Lav en aftale med dine naboer om at holde øje med hinandens huse,
når I ikke er hjemme. Naboen kan bl.a. hænge vasketøj til tørre i din
have, tømme postkassen, eller parkere bilen i din indkørsel.

GØR DIT HJEM OG DINE VÆRDIER UATTRAKTIVE
Du kan gemme dine mest værdifulde genstande væk i en værdiboks,
når du tager på ferie. Det kan også være en god idé at mærke dine
genstande med fx DNA-mærkning.

INDBRUDSTYVEN TESTER DIG
Tyvene holder øje med de huse de ønsker at begå indbrud i – vær derfor
opmærksom på mærkater på din postkasse, blomster eller flasker
placeret ved din hoveddør, eller småsten smidt i din indkørsel.

GØR LIVET SVÆRT FOR TYVEN
Når naboerne går forbi dit hjem og kan se ind over hækken, bliver det
sværere for tyven at arbejde uforstyrret. Det er også vigtigt fx at låse
stigen fast, så tyven ikke kan bruge den til at komme op på førstesalen.

SKAB ET SIKKERT NABOLAG OG
SKRÆM INDBRUDSTYVENE VÆK
Gør det til en vane at hilse på alle du møder i nabolaget, så ved evt.
tyve, at der bliver lagt mærke til uvedkommende – husk, at tyve
ikke vil genkendes.

SKAB OPMÆRKSOMHED OM INDBRUDSTYVEN
Tyverisikring udenfor dit hjem er også vigtig – sæt
bevægelsessensorer op, så udendørsbelysningen tænder, hvis en
tyv lister rundt om dit hjem. En gøende hund kan også tiltrække
uønsket opmærksomhed.

SEND IKKE SELV TYVEN EN INVITATION
Vent med at dele feriebillederne på sociale medier – tyvene holder øje
med fx Facebook og Instagram. Lad ikke dine værdigenstande ligge frit
fremme, så en tyv bliver fristet, hvis tyven kigger ind ad vinduet.

FÅ EN TYVERIALARM - OG BRUG FERIEPERIODE
Sørg for, at din alarm er slået til. Har du et alarmsystem fra Verisure,
kan du opdatere Ferieperiode, så kontrolcentralen ved, hvem der
skal kontaktes i tilfælde af en aktiv alarm imens du er på ferie.

FERIEPERIODE

