VEILIGHEIDSFICHE

INBRAAKPREVENTIE
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VERZEKERING
x Doe altijd aangifte bij de politie, hoe klein de buit
ook is.
x Diefstal is niet verzekerd door de Chiroverzekering.
x Je kunt altijd een eigen diefstalverzekering afsluiten,
maar zorg ook hier dat de kosten de investering
waard zijn.

EXTRA INFORMATIE
x Bron: ‘Jeugdlokalen en inbraakpreventie’, een uitgave van
Steunpunt Jeugd. In die brochure vind je concrete tips over
je lokaal veiliger maken. Te bestellen via www.steunpuntjeugd.be.

