
   
 

 

© lets-talk-about-money.eu  Seite 3 
 

1. Vier hoeken. 
 

Setting Plenum 
Doel De groep leren kennen. Op weg om extra bij te leren. Uitwisseling over 

reeds opgedane ervaringen. 
Materiaal De bijlage: „4 Hoeken“ 
Tijdsduur 25 minuten 
Verdere 
aanwijzingen 

Beweging helpt de deelnemers om te wennen. Het helpt hen om te 
beginnen praten. Basisbegrippen worden uitgelegd. 

 

De 4 bladen van het materiaal (zie bijlage)  worden verdeeld over de 4 hoeken van het 
lokaal. Een voor een krijgen de deelnemers dan de onderstaande begrippen voorgelezen. 

Na voorlezing van elk begrip nemen de deelnemers plaats  in de hoek met het antwoord dat 
voor hen van toepassing is, dat in hun ogen het juiste is. 

Als iemand in de hoek gaat staan met "Ik weet niet wat dat is" zal eerst het betreffende 
begrip worden uitgelegd. Dan wordt de deelnemers gevraagd wie al iets dergelijks zelf heeft 
meegemaakt en of men iemand kent die het heeft meegemaakt.  

Ze moeten dan vertellen hoe het was en wat ze er tegen gedaan hebben. 

Daarna komt het volgende begrip. 

 

Uitgangspunten, begrippen en verklaringen 
 

Een abonnement afgesloten Gratis inhoud (films, recepten, verslagen, enz.) 
wordt aangeboden op websites. Maar je moet je 
inschrijven. Ergens verborgen zit een vermelding van 
kosten. Je wordt dan gebombardeerd met 
rekeningen…. 

Een aankoop in een fake-shop Een merkproduct gekocht voor een spotprijsje en 
betaald op het internet. De goederen komen nooit 
aan of je krijgt goedkope troep. 

Slachtoffer geworden van een 
mobiele telefoonoplichterij 
(SMS met toegevoegde waarde) 

Om iets van een website te kunnen verkrijgen of om 
iets te kunnen doen (een prijs winnen, een film 
bekijken, enz.), wordt je gevraagd uw 
telefoonnummer te geven. Daarbij sluit je een 
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abonnement af dat rechtstreeks via uw mobiele 
telefoonrekening wordt betaald. 

Oplichterij via advertenties Iemand doet alsof hij goederen wil verkopen. Maar 
aangezien de betrokkene zich in het buitenland zou 
bevinden, zou de betaling moeten geschieden via 
geldovermakingsdiensten (b.v. Western Union, 
MoneyGram). Het geld is weg. De goederen worden 
nooit verzonden. Een andere variant die populair is 
bij fraudeurs, is dat de gegevens niet via het portaal 
mogen worden verzonden en dat de communicatie 
daarom op privé wordt overgeschakeld (via e-mail). 

Namaakmerken gekocht … Merkartikelen worden aangeboden tegen absoluut 
lage prijzen. Aangezien de sites domeineindes uit 
EU-landen hebben, wordt men in een vals gevoel 
van veiligheid gesust. De vervalsingen komen vaak 
rechtstreeks uit China. Als je willens en wetens 
namaak koopt, kan je strafrechtelijk worden 
vervolgd! 

Phishing - diefstal van gegevens 
meegemaakt. 

Via nep-e-mails of -chats wordt geprobeerd 
persoonsgegevens te verkrijgen (bv. 
toegangsgegevens tot banken, klantenrekeningen, 
enz.). 

Scamming Contact via e-mail of chat. Nalatenschappen, 
winsten, prijzen... worden beloofd. Maar er dient 
vooraf wel iets betaald te worden… 

Malware geïnstalleerd 
(Trojaans paard virus) 

Geïnfecteerde software wordt op computers of 
mobiele telefoons geïnstalleerd via dubieuze 
websites of links in e-mails. Deze software kan 
gegevens stelen, een abonnement afsluiten of zelfs 
het toestel vergrendelen tot losgeld is betaald. 

In-app aankopen gedaan Bij veel gratis internet of mobiele spelletjes is het 
mogelijk om extra functies, uitrusting, aan te kopen 
om sneller, sterker .... te worden. Vaak verloopt de 
voorgang met de gratis versie heel langzaam, zodat 
al snel de eerste betalingen worden uitgevoerd…. 

Sportweddenschappen 
afgesloten 

Bij online sportweddenschappen worden vaak 
allerlei bonussen beloofd voor aanbetalingen. Vaak 
moet je deze bonussen echter nog uitspelen voordat 
je ze daadwerkelijk krijgt uitbetaald. Als je 
gedurende een langere periode niet speelt, kan een 
maandelijks bedrag van je saldo worden afgetrokken 
totdat het 0 bereikt. 
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Gespeeld in het online casino Online platforms voor casinospelen lokken je vaak 
met een gratis spel. In de regel win je heel vaak. 
Daarom wordt echt geld zeer snel ingezet. Zelfs dan 
win je nog een tijdje totdat de software op de 
achtergrond er een eind aan maakt. 

 

  


