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NAZARETH 
PREMIE INBRAAKPREVENTIE 
 

Het gemeentebestuur geeft een premie aan natuurlijke personen die hun woning 

beveiligen tegen inbraak.  

 

Voorwaarden 

 Je laat eerst een het schriftelijk advies voor diefstalpreventie opmaken door de 

politie. Enkel de werken die je daarna laat uitvoeren komen in aanmerking. 

De maatregelen moeten het risico van inbraak voor het hele gebouw verkleinen. 

Alle gevelopeningen zoals deuren, vensters, keldergaten en garagepoorten komen 

in aanmerking. Voor appartementsgebouwen komt enkel de hoofdingang in 

aanmerking; niet de individuele toegangsdeuren per appartement. 

 

 Onderstaande aanpassingen komen in aanmerking: 

o de beveiliging van de buitendeuren die direct toegang geven tot de woning 

(cilindersloten, veiligheidssloten, rosassen, grendels, deurketting en 

spionoog) 

o elektrische rolluiken of sectionale poorten met optilbeveiliging. Enkel de 

optilbeveiliging wordt in rekening gebracht. 

o de beveiliging van andere gevelopeningen die direct toegang geven tot de 

woning zoals in het voorafgaand advies voor diefstalpreventie is 

aanbevolen (vensterkrukken, grendels,kierstandhouder, secubar en 

traliewerk voor vensters 

o de installatie van veiligheids- of schrikverlichting. 

o inbraakvertragend beslag. 

o Gelaagd glas (inbraakwerend glas nl. 4 glaslagen met 4 folies tussen) 

 Voor de premie komen niet in aanmerking de installatie van elektronische 

alarmsystemen en de vervanging van defecte of vernielde cilindersloten. 

Bedrag 

 30 % van de gemaakte kosten voor materiaal (excl. btw) met een maximum van 

€ 250 per woning. 
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Aanvraag 

1. De aanvraag voor een advies diefstalpreventie gebeurt met dit aanvraagformulier 

2. De politie maakt een afspraak en komt ter plaatse. 

3. Je ontvangt een schriftelijk advies voor diefstalpreventie. 

4. Na uitvoering van de beveiligingswerken bezorgt u een kopie van de aankoop- 

en/of installatiefacturen aan het gemeentebestuur ten laatste 12 maanden na 

ontvangst van het advies. 

5. De politie voert een nacontrole uit. 

6. Je krijgt een deel van de kosten terug als alle voorwaarden vervuld zijn. 

Meer informatie 
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