
V
ersie 1.2

 

Plaats tegen de 

getekende lijn 

 8. Plaats de Voordeurbeveiliger in de hoek van  

de deurstijl, met de bovenkant tegen de  

door u afgetekende lijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Als er een tochtstrip in uw kozijn zit, plaatst  

u de Voordeurbeveiliger zo tegen de  

tochtstrip dat de tochtstrip enigszins wordt 

ingeduwd.  

10. Trek het rode afdekstrookje voorzichtig weg, 

zodat de Voordeurbeveiliger vastplakt tegen 

het kozijn. Let erop dat de Voordeur-

beveiliger niet verschuift. Druk stevig aan! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

11. Schroef de Voordeurbeveiliger vast met de 

bijgeleverde 4 schroefjes.  

In kozijnen van hardhout, aluminium, staal  

of kunststof  wordt aanbevolen de gaatjes 

voor te boren met een boor van 2,2 mm.  

 

Indien u geen gaatjes in uw kozijn wilt dient  

u af en toe te controleren of de Voordeur-

beveiliger nog op de juiste plaats zit. 

 

 

 

 

 

      Uw voordeur is nu beveiligd tegen flipperen. 

6. Open de deur terwijl u de aftekenmal nog 

steeds op de juiste plek vasthoudt. Zet een 

potloodstreepje op de binnenkant van het 

kozijn boven de aangegeven pijltjes op de 

aftekenmal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pak de Voordeurbeveiliger.  

Trek het rode afdekstrookje een klein beetje 

los van het plakband en vouw het schuin om 

naar  buiten. Zo kunt u het strookje later  

wegtrekken. 

 

Plaatsingsinstructie  Linksdraaiende deur 

Dit is de  

dagschoot 

 

Houd vast 

en vouw om 

Flipperen is een door inbrekers veelgebruikte  

inbraakmethode waarbij uw voordeur binnen  

enkele seconden met een stukje plastic wordt  

opengemaakt en de dief uw huis binnensluipt. 

 1. Bepaal of u een linksdraaiende  

of rechtsdraaiende deur heeft.  

Een linksdraaiende deur draait  

van binnenuit gezien zoals op  

deze tekening te zien is. Gebruik  

indien u een  rechtsdraaiende  

deur heeft de instructie op de  

andere zijde.  

2. Reinig uw deurstijl ter hoogte van het slot met 

het bijgesloten vochtige doekje nr. 1 en droog 

na met het droge doekje nr. 2. 

 

 

 

 

 

3. De meegeleverde aftekenmal is nodig om  

de juiste positie van de Voordeurbeveiliger  

ten opzichte van de dagschoot te bepalen. 

4. Gebruik de kant van de aftekenmal voor een 

linksdraaiende deur.  

Sluit de deur en steek de aftekenmal tussen  

de deur en het kozijn. Laat de onderzijde  

van de mal op de bovenkant van de  

dagschoot rusten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. Vouw de aftekenmal om het kozijn heen.  

Let op dat de mal niet in hoogte verschuift.  

4 x 

Beveilig uw voordeur 

tegen flipperen 

Voor meer informatie over flipperen:  
www.voordeurbeveiliger.nl 
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Plaats tegen de 

getekende lijn 

 8. Plaats de Voordeurbeveiliger in de hoek van  

de deurstijl, met de bovenkant tegen de  

door u afgetekende lijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Als er een tochtstrip in uw kozijn zit, plaatst  

u de Voordeurbeveiliger zo tegen de  

tochtstrip dat de tochtstrip enigszins wordt 

ingeduwd.  

10. Trek het rode afdekstrookje voorzichtig weg, 

zodat de Voordeurbeveiliger vastplakt tegen 

het kozijn. Let erop dat de Voordeur-

beveiliger niet verschuift. Druk stevig aan! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

11. Schroef de Voordeurbeveiliger vast met de 

bijgeleverde 4 schroefjes.  

In kozijnen van hardhout, aluminium, staal  

of kunststof wordt aanbevolen de gaatjes 

voor te boren met een boor van 2,2 mm.  

 

Indien u geen gaatjes in uw kozijn wilt dient  

u af en toe te controleren of de Voordeur-

beveiliger nog op de juiste plaats zit. 

 

 

 

 

 

     Uw voordeur is nu beveiligd tegen flipperen. 

6. Open de deur terwijl u de aftekenmal nog 

steeds op de juiste plek vasthoudt. Zet een 

potloodstreepje op de binnenkant van het 

kozijn boven de aangegeven pijltjes op de 

aftekenmal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pak de Voordeurbeveiliger.  

Trek het rode afdekstrookje een klein beetje 

los van het plakband en vouw het schuin om 

naar  buiten. Zo kunt u het strookje later  

wegtrekken. 

 

Plaatsingsinstructie  Rechtsdraaiende deur 

Dit is de  

dagschoot 

 
Flipperen is een door inbrekers veelgebruikte  

inbraakmethode waarbij uw voordeur binnen  

enkele seconden met een stukje plastic wordt  

opengemaakt en de dief uw huis binnensluipt. 

Houd vast 

en vouw om 

 1. Bepaal of u een rechtsdraaiende  

of linksdraaiende deur heeft.  

Een rechtsdraaiende deur draait  

van binnenuit gezien zoals op  

deze tekening te zien is. Gebruik  

indien u een  linksdraaiende  

deur heeft de instructie op de  

andere zijde.  

2. Reinig uw deurstijl ter hoogte van het slot met 

het bijgesloten vochtige doekje nr. 1 en droog 

na met het droge doekje nr. 2. 

 

 

 

 

 

3. De meegeleverde aftekenmal is nodig om  

de juiste positie van de Voordeurbeveiliger  

ten opzichte van de dagschoot te bepalen. 

4. Gebruik de kant van de aftekenmal voor een 

rechtsdraaiende deur.  

Sluit de deur en steek de aftekenmal tussen  

de deur en het kozijn. Laat de onderzijde  

van de mal op de bovenkant van de  

dagschoot rusten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. Vouw de aftekenmal om het kozijn heen.  

Let op dat de mal niet in hoogte verschuift.  

Beveilig uw voordeur 

tegen flipperen 

Voor meer informatie over flipperen:  
www.voordeurbeveiliger.nl 


