Verduijn: Bouwen Met Passie

Veiligheid is een
waardevol bezit

Gert Verduijn

Voorkom inbraak
Zorg dat u de dief voor bent

Jaarlijks wordt gemiddeld 90.000 keer ingebroken.
Ook de dorpen langs snelweg A27 krijgen veelvuldig
met inbraak(golven) te maken. Deze inbraken
helpen voorkomen, daar zet Verduijn: Bouwen
Met Passie zich voor in. VBMP is gevestigd in Hank
en is erkend om ook uw woning te voorzien van het
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).

De gelegenheid maakt de dief

Maar liefst 80% van alle inbraken wordt gepleegd door
gelegenheidsdieven. Ze bekijken hun kansen en breken in
huizen in die slecht zijn beveiligd. Als uw woning is voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen, dan wordt de
kans op een inbraak met 70% verminderd.

Uw huis beveiligen helpt echt

Een woning die goed is beveiligd loopt veel minder risico
op een inbraak, onder andere door goede sloten en
verlichting. Is de woning veilig gemaakt, dan helpt ook de
goed zichtbare sticker (Politiekeurmerk Veilig Wonen) op
uw voordeur. Een dief wil snel en zo onzichtbaar mogelijk
zijn werk doen. Als u de juiste maatregelen treft, is de
kans veel kleiner dat u slachtoffer wordt van een inbraak.

Verduijn: Bouwen Met Passie

Gert Verduijn werkt voor bedrijven en particulieren in de regio en is PKVW-erkend, voor bestaande bouw. Dat
betekent dat u zowel de inspectie en de nodige maatregelen door ons kunt laten uitvoeren. Dat is niet alleen
makkelijk, maar biedt u ook zekerheid.

Inspectie, advies en maatregelen
Wilt u weten of uw woning voldoende is beveiligd? Bel ons dan voor een inspectie.
Wij inspecteren uw woning en maken een duidelijk advies met een overzicht van de
te nemen maatregelen en kosten. Voor deze inspectie en het rapport betaalt u € 50,-.
Besluit u de voorgestelde maatregelen door ons uit te laten voeren, dan krijgt u de
kosten voor inspectie terug en is deze dus gratis!

Wist u dat:
•
•
•

•
•
•
•

PKVW geldt voor bestaande bouw, ouder dan 2 jaar
Goede verlichting bij alle deuren preventief werkt
De kans op een inbraak met het PKVW met meer dan
de helft vermindert
Een gemiddelde inbraak slechts 3 minuten duurt
Gert Verduijn erkend PKVW-adviseurs en vakkundige
timmerbedrijven is
Verzekeraars vaak korting geven als uw huis
het PKVW heeft
U meer informatie vindt op www.adviesveiligwonen.nl

Informatie en
contact:
Voor meer informatie over het
beveiligen van uw woning:
www.adviesveiligwonen.nl
Verduijn: Bouwen Met Passie
06 49 94 18 70

