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De studie laat duidelijk zien wat
inbrekers vermijden en waar ze
de voorkeur aan geven.
Als je in een appartement woont vraag je jezelf wellicht
wel eens af hoe je het beste een inbraak kunt voorkomen.
Het begint bij kennis. Hoe gaan inbrekers te werk?

74%

van alle inbraken in
appartementen vindt
plaats via de deur

Verschaffen ze zich meestal toegang via een raam?
Geven ze de voorkeur aan de balkondeur of aan de
toegangsdeur van het appartement?
Vinden de meeste inbraken plaats op de begane grond?
Deze studie werd uitgevoerd gedurende een periode van tien
maanden. In totaal werden er 440 inbraken in appartementen
(zowel complete inbraken als pogingen daartoe) in een gebied
ten noordwesten van Stockholm onderzocht. Doel was om
aan de hand van deze inbraken waarvan aangifte was gedaan,
patronen te vinden in de aanpak van de inbrekers. De studie
laat duidelijk zien waar inbrekers de voorkeur aan geven.
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19%
via de galerij

Welke route
nam de inbreker?
60 procent van de inbraken (of pogingen tot inbraak)
vond plaats via het trappenhuis. 19 procent vond
plaats via een galerij, 18 procent via de begane grond
en de overige 3 procent via een onbekende route.
Het merendeel van alle inbraken (74 procent) vond
plaats via de woningstoegangsdeur. 11 procent via de
balkondeur en 14 procent via een raam.

14%

74%
door de deur

via een raam

60%

11%

via de balkondeur

via het trappenhuis

18%

via de begane grond
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Deursoort waar
de inbraken
plaatsvonden.

16%

van de deuren waardoor werd
ingebroken, betrof veiligheidsdeuren
van de voormalige Zweedse klasse 2

54%

46%

Veiligheidsdeuren

Houten deuren

Van de inbraken die werden gepleegd via de woningtoegangsdeur
(221 gevallen met een bekend deurtype) vond de overgrote
meerderheid, 81 procent, plaats via een houten deur. 16 procent vond
plaats via een veligheidsdeur van de voormalige Zweedse klasse 2**.
En slechts 3 procent werd gepleegd via een veiligheidsdeur van de
nieuwe klasse RC3, volgens EN1627*.
Naar schatting had ten tijde van de studie meer dan de helft van de
appartementen in de regio veiligheidsdeuren (54 procent). Daarvan
was ongeveer een vijfde van de klasse RC3. Het is dus zonneklaar dat
veiligheidsdeuren inbraak voorkomen en dat een veiligheidsdeur van
de nieuwe klasse RC3 een betere preventie biedt dan een deur van
de oude klasse 2.
*Komt overeen met SKG3 volgens NEN 5096 in Nederland.
** SS 817345 Klass 2.

Verdeling
van deurtypes
in de regio

Slechts

3%

van de deuren waardoor
een inbraak plaatsvond,
betrof veiligheidsdeuren
van klasse RC3

Maar liefst

81%

van de deuren waardoor werd
ingebroken, was een houten deur
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CONCLUSIES

Inbraken zijn
te voorkomen.
De meeste inbraken vinden plaats via de toegangsdeur van
het appartement (74 procent). Dat veiligheidsdeuren inbraken
voorkomen, blijkt duidelijk uit deze studie. De veiligste deur is
van klasse RC3 (komt overeen met SKG3 in Nederland).
Aangezien 25 procent van de inbraken plaatsvond via een
balkondeur of een raam raden wij aan deze te voorzien van
goedgekeurd hang- en sluitwerk.

U KUNT TWEE DINGEN DOEN

Installeer een veiligheidsdeur
van klasse SKG3.
Versterk ramen en balkondeuren
met sloten en beveiligd beslag.

Beleef een wereld
van veilige deuren.
Met een in Zweden gemaakte veiligheidsdeur van Daloc kunt
u zich veilig voelen. Al onze veiligheidsdeuren zijn van klasse
SKG3. Een aantal lagen plaatstaal zorgen samen met inwendige
anti-inbraakvoorzieningen voor een sterke en duurzame constructie.
Neem daarbij een meerpuntsslot en dievenklauwen die het
deurblad op effectieve wijze verbinden met het kozijn. Dat maakt
openbreken praktisch onmogelijk. Een ander voordeel is dat onze
veiligheidsdeuren ook beschermen tegen brand en geluid.

