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Hoe kunt u 
uw waardevolle 

voorwerpen 
beschermen?

Meestal heeft inbraak dramatische, onomkeerbare 
gevolgen. Een diefstal met inbraak kan uw bedrijf in 
gevaar brengen of bij u thuis kunt u voorwerpen verliezen 
die u dierbaar zijn. Het gaat niet enkel om de financiële 
waarde van die objecten. Vooral de sentimentele waarde 
is onvervangbaar. En dat laat een zware indruk na bij de 
slachtoffers van diefstal.

Het kan ook u overkomen…

• Financiële schade
• Verlies van onvervangbare voorwerpen 
• Identiteitsfraude
• Onthulling van geheimen
• Ingewikkelde administratie
• Morele schade en psychologische stoornissen

Inbraak of die       stal,
het kan ons allemaal overkomen. 



Wat u moet,
besef       en over inbraak.

Voici quelques conseils 
pour faire le bon choix !

NIEUWS
130 inbraken per dag in 2019*

De meeste inbraken duren maar 12 tot 

15 minuten, tenzij ze gericht zijn op specifieke 

doelwitten. Daarom moet u efficiënte 

veiligheidsmaatregelen treffen waarmee u inbrekers 

afschrikt en vertraagt. 

De combinatie van kluis en alarmsysteem wordt vaak 

warm aanbevolen. 

• 1/3 van de inbraken gebeurt tijdens de vakantie*

•  2/3 van de inbraken vindt plaats wanneer er niemand 

thuis is*

• -30 % bankkantoren in 8 jaar (2010-2018)**

* Bron: federale politie

** Bron: Febelfin



De        unctie en weerstand.

Al aan 
een kluis 
gedacht? Hoe werken kluizen?

Kluizen moeten moeilijk open te breken en mee te nemen zijn. Ze moeten 
één geheel vormen met de ruimte waarin ze staan. 

Kluizen bestaan uit:
• zeer stevige materialen
• veiligheidssloten
• verankeringspunten

Ze zijn ontworpen om:
•  bestand te zijn tegen alle soorten 

agressie en tools
•  bescherming te bieden tegen 

indiscretie
• lang mee te gaan

In kluizen beschermt en beveiligt u: 
• officiële en vertrouwelijke documenten, chequeboekjes, datadragers
• extra sleutels, wapens, digitale toestellen
• geld, juwelen, kunst en verzamelobjecten

... alles wat voor u uniek en onvervangbaar is. 



Kies de juiste kluis
in vij        vragen.

Een kluis kiezen, 
daarvoor gaat u 

niet over één nacht 
ijs. De kosten hangen 

af van de weerstands- en 
beschermingsklasse (inbraak, 

brand, ...), het gewenste 
volume en de waarde 
van de te beschermen 

voorwerpen.

•   Wat wil ik beveiligen?  
Voorwerpen met financiële en/of emotionele waarde, digitale toestellen, 

officiële aktes, verzamelobjecten, …  É ET VALEURS ASSURABLESÉ ET VALEURS ASSURABLES

       

•   Welk volume heb ik nodig?  

Voorzie minstens 20 à 30 % extra volume. Zo is uw kluis groot genoeg voor uw 

toekomstige noden. Uw kluis zal uw voorwerpen namelijk jarenlang beveiligen. 

•   Waar komt mijn kluis te staan?  
Dat hangt af van hoe u uw kluis wilt gebruiken, waar u er plaats voor hebt en 

hoe toegankelijk die ruimte is. Kluizen van minder dan één ton moeten in de 

vloer en/of een betonnen muur worden verankerd.

 •   Hoe ga ik mijn kluis gebruiken?  
Opent u de kluis meerdere keren per dag? Of af en toe? Hebben verschillende 

personen er toegang toe? …

    

 •     Wat voor woning heb ik?  
Woont u in een woning in de stad, in een appartement, of in een landelijke  

omgeving ...? Hebt u nog andere beveiligingssystemen, zoals een alarm, 

gepantserde rolluiken of een veiligheidsdeur, ... 
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Er zijn twee grote families:

• NIET-GEHOMOLOGEERDE KLUISJES 
 Niet-gehomologeerde kluisjes (bv. voor hotelkamers) zijn technisch niet bijzonder complex. 

Ze voldoen aan geen enkele veiligheidseis. Ervaren inbrekers hebben weinig moeite met dit 
soort kluizen.

• GEHOMOLOGEERDE KLUIZEN 
 Europese norm NBN EN 1143-1 is de strengste referentie voor inbraakwerendheid. Producten 

worden in officiële laboratoria aan rigoureuze tests onderworpen om de inbraakwerendheid te 
evalueren.

 Frans laboratorium en onafhankelijke certificeringsinstantie CNPP kent officieel het A2P-
certificaat toe. Dat is een onmiskenbare garantie voor kwaliteit en veiligheid. Kluizen worden 
altijd gehomologeerd volgens een beschermingsklasse, zoals bepaald in de norm. Er zijn 7 veel 
verkochte klassen (0, I, II, III, IV, V, VI). Hoe hoger de klasse, hoe meer inbraakwering, en hoe 
hoger het verzekerbare bedrag.

COMPLICE                                  MILLIUM                                         CARENA                                               ATRIUS                                                 INVIKTUS 

Welke 
verschillende 

klassen van
kluizen

bestaan er?

Beschermings-
klassen

Verzekerbaar
bedrag

Contant
geld

Waardevolle
voorwerpen

CS E

I E

II E

III E

IV E

V E

I E

7 000 €

10 000 €

25 000 €

45 000 €

75 000 €

125 000 €

250 000 €

14 000 €

20 000 €

50 000 €

90 000 €

150 000 €

250 000 €

500 000 €

Kies voor een gecerti       iceerd product
en slaap op beide oren.



Zo herkent u gecerti       iceerde producten.

Gehomologeerde producten herkent u aan:

•  het aluminium typeplaatje op de binnenkant van de deur, met het A2P-certificaat en de 
weerstandsklasse van de kluis;

• het homologeringscertificaat, met certificeringsnummer en geldigheidsdatum.

Elk product heeft 
een uniek serienummer. 

Dat nummer wordt toegekend door 
de certificeringsinstantie.

Productiejaar
van de kluis

Europese norm waaraan
het product voldoet

Nummer van het certificaat dat werd afgeleverd 
door het laboratorium

Weerstandsklasse

Naam van het kluizengamma

Gewicht
(kan 15 % meer of  
minder zijn)

Volume van dit model 
(20 staat voor 200 liter)

De beste 
garantie voor uw 

gemoedsrust!



inbrekers a       schrikken!
Topprioriteit:

Niet-geteste producten zonder certificaat worden meestal verkocht 

onder de misleidende generieke naam ‘kluis’. Er zijn ook veel kluizen op de markt die zogezegd 

“gecertificeerd” zijn, maar eigenlijk niet werden getest door een erkend, onafhankelijk laboratorium.

Als u zo’n product koopt, maakt u het de inbrekers gemakkelijk: 
ze hoeven zelfs niet op zoek te gaan naar uw waardevolle voorwerpen, want u hebt ze op één plek 

verzameld! Uit statistieken van de politie blijkt dat de meeste niet-gecertificeerde kluizen heel 

gemakkelijk opengaan. En als ze niet verankerd zijn, kunnen dieven ze gewoon meenemen en 

openen op een plek waar niemand hen kan zien.

Wees u dus bewust van het verschil. Groothandelsproducten zijn goedkoper en 

eenvoudig te transporteren, maar vergeet niet dat dit ook het werk van de inbrekers eenvoudiger 

maakt!

Niet-
gehomologeerd 

kluisje versus 
gecertificeerde

kluis



Kies de doeltref       endheid

... op basis van hoe u de kluis wilt gebruiken en wat u wilt beveiligen. 
De juiste kluis gekozen? Dan is het tijd om na te denken over wat voor slot u wilt. Die keuze is minstens even belangrijk. Eerst moet u bepalen hoe u de kluis gaat 

gebruiken. 

De doeltreffendheid van het slot (hoe complex de cijfercombinatie of -code is) bepaalt ook hoe sterk u de inbrekers ontmoedigt.

Voor diefstalbeveiliging moet het slot gecertificeerd zijn conform norm EN 1300.

SLEUTELSLOT
 

+ gebruiksvriendelijk 
vergrendelingssysteem

+ stevig en duurzaam
+ redelijk geprijsd

- risico: sleutelverlies 

MECHANISCH 
COMBINATIESLOT

+ autonoom (geen voeding)
+ groot aantal mogelijke combinaties

+ eenvoudig en betrouwbaar
- u mag de code niet 

vergeten

ELEKTRONISCH 
COMBINATIESLOT

 
+ programmeerbaar (auditfunctie, 

tijdvertraging bij opening, ...)
+ meerdere gebruikers

+ code kan met mastercode worden 
aangepast (handig als u de code 

vergeet)
- batterijen moeten tijdig 

worden vervangen
GECONNECTEERD 

ELEKTRONISCH 
SLOT 

 
+ standalone of verbonden met het 

netwerk
+ lcd-scherm

+ biometrische herkenning mogelijk
+ programmeerbaar (tijdelijke 

codes ...)
- kostprijs

van het slot...



Elk jaar  
zijn er in België  

ruim 10.000 
woningbranden*. 

Steeds meer kluizen beschermen ook tegen brand   dan gaat het om brandkasten. 

Die hebben twee certificaten **: een voor beveiliging tegen diefstal en een voor 

beveiliging tegen brand. Zo blijven officiële documenten leesbaar en digitale 

dragers bruikbaar, ook bij brand.

**Er zijn zelfs kluizen die beschermen tegen diefstal, brand én ontploffingen.

177°C

100°C

75°C

52°C Digitale dragers overleven temperaturen boven 
52 °C niet

Temperatuur van een kopje koffie

Temperatuur waarop water kookt

Temperatuur waarop papier vuur vat

Bij brand stijgt de temperatuur tot 556 °C in 5 minuten tijd

* Bron: Belgium.be, informatie en diensten van de overheid

En brandbeveiliging:

heb je het al eens a       gewogen?



Wilt u zeker zijn dat uw kluis perfect aan uw noden voldoet? Neem dan 
een veiligheidsexpert onder de arm.

•  Professionele kluisverkopers moeten toekomstige kopers eerst en vooral begeleiden: bij de analyse van 

hun noden, bij de keuze van het geknipte model en bij het bepalen van de perfecte locatie dankzij een 

systematische risicoanalyse. Vragen wat het budget is, volstaat dus niet. 

•  De klant heeft maar al te vaak geen correct zicht op de nodige beveiliging voor de te verzekeren voorwer-

pen. Het gaat namelijk om meer dan de financiële waarde. De voorwerpen die u wilt beveiligen, hebben 

mogelijk ook veel emotionele en psychologische waarde, en die is onvervangbaar. 

De partners van Fichet-Bauche begeleiden u bij 

elke stap, zelfs na de ingebruikname van uw kluis.

Laat niets 
aan het 

toeval over!

Laat u adviseren door een        ichet expert.



We sluiten a        met enkele goede praktijken

•  Vergrendel alle ramen en deuren, en schakel uw alarmsysteem 

in.

•  Schakel uw oproepen door naar een gsm of een andere lijn.

•  Verstop geen sleutels in gemakkelijk bereikbare plaatsen (onder 

de deurmat, achter een luik, in een plant, ...).

•  Laat rond uw huis geen voorwerpen (zoals ladders of 

gereedschap) staan die kunnen dienen om via een raam op de 

verdiepingen in te breken.

•  Installeer vóór uw vertrek eventueel automatische buitenverlichting 

met aanwezigheids- of bewegingssensoren. 

•  Blijf discreet, deel bij voorkeur geen informatie over uw vakantie op 

sociale netwerken.

•  Vraag uw buren om een oogje in het zeil te houden en te helpen om 

het te doen lijken alsof u thuis bent.

•  Meld aan de politie dat u niet thuis bent. Die houdt gratis toezicht op 

uw huis tijdens uw vakantie.

Misschien kunt 
u niet vermijden 
dat dieven bij u 

inbreken. Maar u kunt wel 
voorkomen dat ze uw 

meest waardevolle 
voorwerpen stelen.

Ik vertrek 
voor even

Ik ga 
op vakantie

Bescherm uw waardevolle voorwerpen (en de originele facturen). Inbrekers kennen alle atypische 
geheime bergplaatsen (in matrassen, tussen de was, in diepvriezers ...) maar al te goed.
Koop een gecertificeerde kluis die erkend is door verzekeraars. Dat is en blijft de beste beveiliging 
wanneer u er niet bent.



Fichet-Bauche kan bogen op unieke expertise en staat garant voor Franse kwaliteit 

en niet te evenaren knowhow rond kluizen.

De kluizen van Fichet-Bauche zijn een harmonieuze combinatie van  

doeltreffendheid en elegantie. Ze zijn ontworpen voor professionals en particulieren 

die hun eigendommen en kostbaarheden duurzaam willen beschermen tegen diefstal 

en brand.

Elk functioneel aspect   van de deur tot de handgreep, van het slot tot de 

binneninrichting   is ontworpen om elke dag weer gebruiksvriendelijk en 

ergonomisch te zijn.

Fichet-Bauche is al sinds het begin een voorloper op het gebied van 

beveiligingsoplossingen.

#fichetbauche        

fichet-bauche.be                         


