Inbrekers zien het als uw huis goed is
beveiligd en maken dan rechtsomkeert
Laat de beveiliging van uw woning over aan de specialisten van Manten Secure,
dan weet u zeker dat NIETS aan het toeval is overgelaten.

Vaartweg 185
1217 ST Hilversum
Telefoon 035 624 67 31
E-mail: info@mantenbv.nl
www.mantenbv.nl

Manten Aannemingsbedrijf
Antwoordnummer 21436
1200 VX Hilversum

Met onze gratis check en offerte
weet u precies hoe veilig uw huis is

Sommigen hebben aan 15 cm
genoeg om binnen te dringen
De headlines in landelijke en regionale kranten spreken boekdelen. Woningen worden
meer en meer het favoriete doel
van het inbrekersgilde. Banken,
winkels en kantoren zijn door hun
verbeterde beveiliging een steeds
moeilijker te nemen horde voor
het gilde. Ook het aantal inbraken is toegenomen. Eenvoudig om
uit te rekenen dat privé woningen gewilde
doelwitten zijn geworden.
Verreweg de meeste inbraken zijn gelegenheidsinbraken. Deze zijn niet van tevoren
gepland, maar vinden plaats als de inbreker
toevallig zijn kans schoon ziet.
Hierin gaan inbrekers verder dan menigeen
durft te denken. Als u denkt dat een klein op
een kiertje staand zolderraampje een brug
te ver is voor de inbreker dan heeft u het
mis. Zo zijn er talloze aandachtspunten die
uw huis meer of minder veilig maken.
Deugdelijk hang- en sluitwerk bijvoorbeeld.
Zeer belangrijk als het gaat om de beveiliging
van de in- en uitgangen van uw woning. De
tijd dat een cilinderslot en gewone scharnieren een inbreker tegen konden houden
is al lang vervlogen. Het zijn nu 3-punts sloten die uw voor deur van boven tot onder
in het slot houden. In combinatie met een

modern veiligheidsslot is dat een nagenoeg
onneembare barrière voor de inbreker. Maar
ook andere zaken, zoals dak- en
bovenlichten, kelderramen, luiken,
raamboompjes, kierstandhouders,
poortdeuren, schuurdeuren, tochten beveiligingsstrippen en goede
verlichting behoeven aandacht
teneinde dieven van hun snode
plan af te brengen. Voor de compleetheid
zijn ook rook- en brandmelders punten van
aandacht, want het gevaar komt niet altijd
van buiten.
De afdeling MANTEN-SECURE van Manten
Aannemingsbedrijf is gespecialiseerd in het
beveiligen van woningen.
Heeft u twijfels over de veiligheid van uw
woning, dan kan Manten Secure u uitstekend helpen om uw woning optimaal veilig te maken. Te beginnen met een check
en bijbehorende offerte die u verplicht tot
niets, maar die u wel helderheid verschaft.

Wij checken uw woning, zetten
aandachtspunten op een rij en
maken vrijblijvend een offerte
Een gratis check en offerte aanvragen werkt
heel eenvoudig. Er zijn 2 mogelijkheden:
1. U vult onderstaande briefkaart in en
doet deze (zonder postzegel) op de bus.
Wij nemen per ommegaande contact
met u op.
2. U belt onderstaand telefoonnummer en
maakt met ons een afspraak.

035 - 624 67 31

Aanvraagkaart voor een
gratis check en offerte
Ja, ik wil een gratis check en offerte voor de inbraakbeveiliging
van mijn woning.
Naam: .........................................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................................
Postcode: . .................................................................................................................
Plaats: .........................................................................................................................
Telefoonnr.: ..............................................................................................................
Email adres (optioneel): ......................................................................................

