
 

INFORMATIEBLAD HANG- EN SLUITWERK 

Goed hang- en sluitwerk kan de kans op inbraak verkleinen. Als u besluit uw woning te 
voorzien van beter hang- en sluitwerk, dan is het de moeite waard om er goed over na te 
denken waar u dit doet. Het heeft namelijk weinig zin de voordeur te voorzien van goed 
hang- en sluitwerk, terwijl de achterdeur voorzien is van een eenvoudig slot. U kunt het 
hang- en sluitwerk laten aanbrengen, maar u kunt dit ook zelf doen. 
Het Politiekeurmerk  Veilig Wonen  (PKVW) geeft duidelijke richtlijnen wat goed hang-en 
sluitwerk is.  
 
Omdat het aanbrengen van goed hang- en sluitwerk maatwerk is,  kunt u professioneel 
advies inwinnen bij een erkend PKVW-bedrijf bij u in de buurt. Medewerkers van deze 
bedrijven hebben een gedegen opleiding gehad. Zij voldoen aan extra eisen op het 
gebied van kennis over woningveiligheid en klantgerichtheid. 
Ook op de website politiekeurmerk.nl kunt  u meer informatie vinden en ook een  
PKVW-bedrijf bij u in de buurt  zoeken.  
 
Indien uw  woning voldoet aan het politiekeurmerk “Veilig Wonen” en dit keurmerk krijgt 
toegewezen, dan heeft dit voor u nog een bijkomend voordeel. Veel inboedel-
verzekeraars geven namelijk een korting op hun verzekeringspremies, indien uw woning 
is voorzien van het keurmerk “Veilig Wonen”. 

Hang- en sluitwerk zelf aanbrengen 
U kunt ervoor kiezen om zelf hang- en sluitwerk aan te brengen. Het is wel belangrijk dat 
u rekening houdt met een aantal kwaliteitseisen. 
Indien het aangebrachte hang- en sluitwerk bij het verlaten van de woning in goede staat 
is en voldoet aan de kwaliteitseisen, mag dat blijven zitten. 
U hoeft geen toestemming vooraf aan te vragen. 
 
Hebt u specifieke uitvoeringsvragen stelt u ze dan gerust aan ons. Onze woon-
consulenten adviseren u graag.  
 
Bouwkundige- en veiligheidstechnische eisen 

■ De verschillende producten moeten deugdelijk en volgens de normen en eisen van 
de fabrikant zijn aangebracht. 

■ Voorkom schade aan deuren en kozijnen bij het aanbrengen. 
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http://www.politiekeurmerk.nl/pkvw_erkend_bedrijf

