WINTERTIJD
tips
WEES ALERT OP BRANDGEVAAR!
Tijdens de donkere dagen branden er meer kaarsen, gaat
de open haard wat vaker aan, maar ook de kans op
kortsluiting door kerstverlichting, gourmetstellen en
verlengsnoeren is een bekende oorzaak van brand. Laat
geen Kaarsen branden als niemand aanwezig is, en
gebruik goede verlengsnoeren en voorkom overbelasting.

VOORKOM INBRAAK!
De wintermaanden zijn altijd geliefd bij inbrekers. Doordat
het langer donker is heeft een inbreker langer de tijd om
zijn slag te gaan. Geef de woning een bewoonde indruk,
zorg dat ramen en deuren gesloten zijn, en leg
bijvoorbeeld waardevolle spullen uit het zicht. Hierdoor
maakt je het minder aantrekkelijk om in te breken.

VOORKOM LEKKAGE!
Controleer regelmatig de dakgoten en vergaarbakken en
maak die zo nodig schoon, hierdoor voorkom je een
verstopping en eventuele waterschade !

SLUIT DE BUITENKRAAN AF!
Sluit de buitenkraan af en laat de leiding leeglopen d.m.v.
de aftapkraan. Zo voorkom je dat de kraan en of leiding
kapot vriest en schade ontstaat. Houdt er rekening mee
dat bij extreme vorst ook een leiding in een schuur of
garage kan bevriezen, zorg d.m.v. een kacheltje dat de
temperatuur boven het vriespunt blijft.

HOUDT REKENING MET DE KOU!
In Nederland houden wij weinig rekening met de kou. Zorg
dat je in de wintermaanden een deken en wat eten en
drinken in de auto hebt liggen. Kom je toch met pech stil
te staan, of ontstaat er door het slechte weer een lange
file dan kan je in iedergeval "figuurlijk" nog even vooruit!

LAAT DE CV INSTALLATIE ONDERHOUDEN
Het is een feit dat tussen ze zomer en de winter de meeste storingen
zijn. Gaat hij wel kapot dan kan het ook nog eens zijn dat je niet gelijk
geholpen kan worden. Laat je CV installatie dus even checken zodat
je straks niet in de kou zit!
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