Checklist

Voorkom ramkraken
organisatorische, bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen

Als winkelier kunt u maatregelen nemen om de kans op
een ramkraak te verkleinen. Hiervoor heeft het Platform
Detailhandel Nederland organisatorische, bouwkundige
en elektronische adviezen voor u verpakt in de
Checklist Voorkom Ramkraken.

Het Platform Detailhandel Nederland heeft een checklist opgesteld die helpt om
een ramkraak te voorkomen. De tips zijn bedoeld voor winkeliers en filiaalmanagers
en alleen bedoeld als richtsnoer. De uiteindelijke keuze voor beveiliging is onder
meer afhankelijk van de situatie van het winkelpand en financiële mogelijkheden.
Bij een ramkraak probeert een crimineel met een auto of ander voertuig de winkelpui
te forceren. De ramkraker is meestal uit op winkelartikelen die goed te helen zijn. Het
gaat om bijvoorbeeld kleding, tabak, sieraden, parfums en elektronica. Soms zoekt de
ramkraker naar geld.

Organisatorische beveiligingsmaatregelen
•
•
•
•
•

 erg dure artikelen die u overdag uitstalt ’s avonds weer op in een
B
inbraak-werende kluis of kast (met detectie en tijdvertraging).
Plaats kluizen niet direct tegen buiten- of scheidingsmuren, want daar
probeert de ramkraker binnen te rijden en de kluis open te breken.
Overweeg de inzet van surveillance tijdens de nacht en aansluiting bij
een Particuliere Alarmcentrale.
Bij kwetsbaar assortiment extra veilig goederenbeheer.
Deelname aan collectieve buurtbeveiliging helpt.

Bouwkundige beveiligingsmaatregelen
•

•
•
•
•
•
•

P laats statische, verwijderbare of telescopische antirampalen voor de
winkel of aan de binnenzijde dicht achter het rolluik. Betonnen bloembakken kunnen ook ramkrakers buiten houden. De paaltjes mogen maximaal
110 cm uit elkaar staan.
Versterk uw etalage met gelaagd glas – ten minste type 5.5.5. - of
goedgekeurd pantserglas.
Voorzie etalages van een stenen borstwering.
Segmenteer etalages zoveel mogelijk.
Plaats rolluiken aan de binnenzijde van de gehele winkelpui.
Rust het rolluik uit met opdrukblokkering in zijgeleiding met pen en slot.
Kies voor een winkeldeur met stalen/aluminium deurprofiel (met SKG 3-sterren) voorzien van een driepuntsvergrendeling en gelaagd glas.

Elektronische Beveiligingsmaatregelen
•
•
•
•

•

•

L aat sabotagevrije magneetkatrollen monteren op buiten geplaatste
rolluiken.
Om beschadiging te signaleren kunnen glasbreukmelders, -microfoons en/of
trilcontacten geplaatst worden.
Plaatsen van op alarm aangesloten zogenoemde mistgeneratoren.
Overweeg de toepassing van een digitaal CCTV camerasysteem met meerdere
kleurencamera’s, multiplexmonitor en een digitale harddiskrecorder geschikt
voor een 24-uurs opname.
Plaats een camerasysteem onbereikbaar en richt het op de ingang, de
(nood) uitgang, langs de gevel en een deel van de stoep alsook de privé
parkeerplaats.
Overweeg de aanschaf van een lawaai- en lichtalarm dat afgaat tijdens de
ramkraak.

Bouwvergunning
Het kan zijn dat u rampalen en rolluiken voor uw winkel wilt plaatsen om uw winkel
beter te beschermen tegen ramkraken en inbraken. Soms wordt u hier ook door uw
verzekering toe verplicht. Dan is het belangrijk om te weten dat u in de meeste
gemeenten een bouwvergunning en/of een uitstallingsvergunning nodig heeft om
dit te mogen doen. Informatie hierover kunt u krijgen bij de medewerker vergunningen
van de gemeente waar uw winkel is gevestigd.
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