
Hang- en sluitwerk
1.  U plaatst sloten van het merk Lips, Nemef of een slot met 

dezelfde kwaliteitskenmerk (PKVW) van minimaal 2 sterren.
2.  De anti-inbraakbeveiliging moet u netjes en zonder beschadi- 

gingen aan ramen, kozijnen en deuren plaatsen.
3.  Als het hang- en sluitwerk in uw woning een Politie Keurmerk 

Veilig Wonen heeft, is het niet toegestaan de sloten te vervangen 
of bij te plaatsen. Door de verandering kan het keurmerk komen 
te vervallen.

Deuren
4. Plaats in buitendeuren een standaard cilinderslot of een twee- 

of driesterren-veiligheidsslot. Bijpassend beslag voorkomt dat 
de inbreker het slot kan vernielen.

5. Plaats stalen sluitkommen in het kozijn. Deze beschermen de 
schoten van het dag- en nachtslot.

6. Plaats één of twee bijzetsloten voor extra bescherming of een 
slot met een meerpuntssluiting.

7. Plaats aan de hangzijde van de buitendeur stevige scharnieren 
met dievenpinnen, eventueel aangevuld met dievenklauwen. 
Deze hulpmiddelen voorkomen dat de deur aan de scharnier-
kant uit het kozijn gehaald kan worden.

Ramen
8. Plaats sterke scharnieren, dievenpinnen, dievenklauwen, ople-

graamsluitingen, opdekcilindersloten en stevige raam uitzet-
ters.

9. Plaats voor kleine ramen en smalle bovenlichten anti-inbraak-
spijlen. Deze bestaan uit een roestvrijstalen buis met daarin 
een staaf die niet door te zagen is, omdat het meedraait.  
U maakt deze vast in het kozijn met één toer schroeven, die wel 
in-, maar niet uitgedraaid kunnen worden. Deze schroeven zijn 
ook perfect om de kwetsbare glaslatten aan de buitenzijde van 
ramen vast te zetten. 
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10. Onderhoud van de door u aangebrachte verandering zijn voor 
uw eigen rekening.

11. Als u gaat verhuizen laat u het door u aangebrachte hang- en 
sluitwerk zitten. Bij het verwijderen kan mogelijk schade aan 
het kozijn of de deur ontstaan.
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