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Voor- en achterdeurbeveiliging 
 

Voor het beveiligen van uw deur, kiest u voor veiligheidsproducten, die herkenbaar zijn aan het SKG*** logo. 

SKG is een onafhankelijk instituut dat de producten keurt op duurzaamheid, veiligheid en 

kwaliteit. De ervaring leert dat toepassing hiervan de kans op inbraak met meer dan 90% 

verlaagt. 

 

Beveilig altijd compleet 
Om uw woning optimaal te beveiligen adviseren wij om uw deuren te voorzien van: 

- veiligheidsbeslag met anti-kerntrekbeveiliging en  

- een veiligheidsslot met veilligheidssluitkom,  

- een veiligheidscilinder.  

Mist u één van deze producten dan is de beveiliging niet meer effectief. 

 

Veiligheidsbeslag 
Veiligheidsbeslag kenmerkt zich door het feit dat er geen schroeven aan de buitenkant 
zitten. Het schild kan hierdoor niet van buitenaf worden losgeschroefd en beschermt 

hiermee de cilinder.Cilindertrekken is een inbraakmethode, 
waarbij een inbreker een gehard stalen schroef in de cilinder 
draait. De cilinder wordt vervolgens met een zogenaamde 
cilindertrekker uit het beslag getrokken.  
Door speciaal veiligheidsbeslag met cilindertrekbeveiliging te 

monteren voorkomt u deze manier van inbreken. Het beslag 

schermt de cilinder (waar u de sleutel in stopt) af zodat 

cilindertrekken onmogelijk is. De cilinder is daarmee volledig door 

metaal omsloten en het beslag voorkomt dat de cilinder kan worden afgebroken.  

 

Alternatief: Cilinders met cilindertrekbeveiliging 

Indien het niet mogelijk of gewenst is om het bestaande beslag te vervangen, kan als alternatief ook een 

SKG*** veiligheidscilinder worden toegepast. Deze cilinders zijn beveiligd tegen cilindertrekken en kunnen een 

trekkracht van minimaal 1500kg weerstaan. 

 

TIP: 

Het voordeel van veiligheidsbeslag met cilindertrekbeveiliging ten opzichte van veiligheidscilinders met 

kerntrekbeveiliging is dat je bij het beslag vanaf de buitenzijde ziet dat het voorzien is van 

cilindertrekbeveiliging. De kans is dus groot dat een inbreker uw huis zal overslaan als hij ziet dat het huis 

beveiligd is met veiligheidsbeslag met cilindertrekbeveiliging. 
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Veiligheidscilinder 
Wanneer er nog geen cilinder met SKG keurmerk is gemonteerd , adviseren we u om deze te vervangen voor 
een veiligheidscilinder. Veiligheidscilinders voldoen aan alle eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en 
SKG® en zijn hiermee geschikt voor buitendeuren. Het veiligheidsniveau en de mate van comfort zijn 
verschillend per cilinder en uitvoering. Er twee verschillende niveaus: 

 
 
SKG** Veiligheidscilinders  
SKG** veiligheidscilinders zijn voorzien van aftastbeveiliging, 
boorbelemmering en anti-slagpickvoorziening aan beide zijden. Alle 
sleutels zijn voorzien van een unieke registratiecode, handig bij het 
nabestellen van cilinders of sleutels omdat deze niet te hoeven worden 
opgestuurd. 
 

TIP: 

Voor nog meer veiligheid kiest u voor een SKG*** cilinder met certificaat, zodat alleen u extra sleutels en/of 

gelijksluitende cilinders kunt bijbestellen. 

 

SKG*** Veiligheidscilinders  

Deze SKG*** cilinders hebben dezelfde eigenschappen als een SKG** cilinder maar zijn daarnaast voorzien 

van cilndertrekbeveiliging. 

 

Het slot zelf 
De meeste woningen zijn voorzien van sloten die in de deur gemonteerd zijn. Wanneer deze nog niet voorzien 

zijn van een SKG** of SKG*** keurmerk moeten deze vervangen worden door 

een veiligheidsslot met veiligheidssluitkom. Een veiligheidsslot is stevig en 

moeilijk te manipuleren. Hierdoor is het uitstekend toe te passen in 

buitendeur situaties. Kies voor veiligheidssloten met een SKG keurmerk.  

 

Er zijn verschillende soorten veiligheidssloten: 

 

Veiligheidssloten 

Een veiligheidsslot is het slot dat centraal in de deur gemonteerd is en met 

sleutel en/of deurkruk kan worden geopend. Dit wordt ook wel het hoofdslot 

genoemd. SKG** wordt aangeraden. Een meerpuntssluiting heeft zelfs 

SKG***. 

 

Bijzetsloten  
Voor een optimale beveiliging is het aan te bevelen, naast een goed SKG** 
veiligheidsslot, één of twee bijzetsloten te plaatsen. Een bijzetslot wordt op een 
deur geplaatst als het bestaande hoofdslot niet voldoet aan de gewenste kwaliteit 
van inbraakwerendheid. Een bijzetslot voorkomt dat er een wig gedreven kan 
worden tussen de deur en de deurpost. Daarom wordt het vaak op kniehoogte 
gemonteerd. 

Meerpuntssluiting oftewel driepuntssluiting 
Een meerpuntssluiting is een slot waarmee de deur op meerdere punten tegelijk kan worden afgesloten. Door 
het draaien van de sleutel of het bewegen van de deurkruk kan de deur in één keer op meerdere punten 
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worden afgesloten. Dit is praktischer dan apart een hoofd- en bijzetslot. Een meerpuntssluiting heeft de 
hoogste inbraakwerendheid (SKG***). De montage van een meerpuntssluiting is niet eenvoudig. Wij adviseren 
u dan ook dit door een professional te laten doen 

 

Extra beveiliging achterdeur 
Naast een veiligheidsslot, veiligheidsbeslag en veiligheidscilinder, 

kunt u de deur extra beveiligen door het plaatsen van dievenklauwen 

of een anti-inbraakstrip. Zie hiervoor de startpagina van de 

InbraakPreventieCheck en klik op Anti-inbraakstrip achterdeur.  

Dievenklauwen voorkomen manipulatie van naar buiten draaiende 

deuren aan de scharnierzijde.  

 

Belangrijke maten bij vervanging slot en beslag 
Let bij de keuze van veiligheidssloten en veiligheidsbeslag op twee afstandsmaten, die van belang zijn bij het 

goed monteren van deze producten. 

 

Afstand of steekmaat (hart tot hart) 

De steekmaat is te meten vanaf het hart van het krukgat tot en met het hart van het 

cilindergat. Over het algemeen worden twee maatvoeringen gehanteerd: 55mm en 

72mm. De meest voorkomende afstand is 55mm. Bij nieuwbouwwoningen is de 

afstand meestal 72 mm.  

Bij een veiligheidsslot met steekmaat 55mm hoort ook veiligheidsbeslag met 

steekmaat 55mm. Bij een veiligheidsslot met steekmaat 72mm hoort een veiligheidsbeslag met steekmaat 

72mm. 

 

Doornmaat: 

De doornmaat is te bepalen door de afstand te meten van de voorplaat tot en 

met het hart van het krukgat. Deze afstand bedraagt 50mm of 60mm. De meest 

voorkomende doornmaat is 50mm. 

 

Belangrijk bij vervanging cilinder 
Bij het vervangen van uw cilinder dient u de cilinderlengte op te meten. Vanaf het midden van het slot meet u 

de cilinderlengte naar de binnenzijde en de buitenzijde van de deur inclusief het veiligheidsbeslag.  


