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(bijvoorbeeld bij brand) het schoonmaken 
van uw huis en uw verblijf in een hotel. 

Het is dus belangrijk om een inboedel-
verzekering af te sluiten. Voor een paar 
euro per maand kan dat al. De voor-
waarden verschillen per verzekering, dus 
vergelijk verzekeringen voordat u er één 
afsluit. Waar u vooral op moet letten is 
of de verzekering de nieuwwaarde 
vergoedt (dus het bedrag dat uw spullen 
bij aanschaf kostten) of de dagwaarde 
(de waarde na een aantal jaar gebruik). 
Heeft u via UWOON een glasabonnement,
dan hoeft u bij uw inboedelverzekering 
geen glasverzekering af te sluiten. 

Staan er mensen voor de voordeur, laat u dan niet verrassen door babbeltrucs. 

Laat nooit iemand zomaar binnen die u niet kent. Vraag om legitimatie. 

Vertrouwt u het niet, houd de deur dicht en bel de politie, 0900-8844 . 

Veel huurders wonen in een complex dat voorzien is van een
afgesloten entree en een intercomsysteem. Dat is veilig, maar
vraagt wel om oplettendheid. Zeker nu de politie zegt dat er
weer meldingen van ‘babbeltrucs’ zijn. Mensen met kwade
bedoelingen en gladde praatjes die proberen bij u binnen te
komen. Ze bieden zelfs aan om in tijden van coronagevaar 
boodschappen en andere klusjes voor u te doen. Hieronder 
enkele tips tegen dit ongewenste bezoek!

De belangrijkste tip: open nooit de entreedeur zonder dat u 
precies weet wie er aanbelde. Wordt er aangebeld via de 
intercom en u weet niet wie de bezoeker is, vraag dan waarvoor 
deze komt. Ook is het raadzaam te vragen wie de persoon is. 
Bent u er zeker van dat het bezoek voor u is, open dan pas de 
deur. Is het voor u onduidelijk wie de persoon is en waarvoor 
deze komt, houd dan de deur dicht. 

Ook komt het voor dat ‘meelopers’ de entree betreden. Kent u 
deze mensen niet, vraag dan of ze zich willen melden via de 
intercom, bij de bewoner waar ze moeten zijn. Ook bewoners van
eengezinswoningen of etagewoningen zonder intercom moeten
letten op ongewenst bezoek. De mensen die babbeltrucs uitvoeren
beperken zich niet alleen tot afgesloten wooncomplexen. 

Naast opladers zijn ook wasdrogers soms 
de oorzaak van woningbrand. Maak na 
elke droogbeurt het pluizenfi lter van 
uw wasdroger schoon, volgens de 
gebruiksaanwijzing. 

Sluit een inboedelverzekering af
Veel mensen hebben geen inboedel-
verzekering. Soms omdat ze er niet aan 
denken, soms bewust omdat ze denken
dat het de moeite niet waard is. Ze schatten
de waarde van hun spullen te laag in. Een 
inboedelverzekering sluit u echter niet 
alleen af om de waarde van uw meubels 
te vergoeden bij brand of andere schade. 
Veel verzekeringen vergoeden ook 

Gebruik voor het opladen van apparaten zoals tablets en telefoons, altijd de originele oplader 
die bij het apparaat is meegeleverd. Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat 
opgeladen is. De oplader wordt namelijk erg warm en kan brand veroorzaken.

UWOON komt nooit onaangekondigd
Het komt ook voor dat ‘babbelaars’ aangeven dat ze van de 
woningcorporatie zijn. Belangrijk: UWOON komt nooit onaan-
gekondigd aan de deur. U krijgt altijd vooraf bericht (telefonisch 
of per brief) als er iemand komt voor bijvoorbeeld een inspectie 
of reparatie. Personeel van UWOON kan zich altijd legitimeren. 
Vraag er gerust naar als u het niet vertrouwt!

Waarschuwing: 
Pas op voor de babbeltruc

Voorkom brand!
(bijvoorbeeld bij brand) het schoonmaken 
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