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Bijlage „Hoe bescherm ik mezelf tegen mogelijke valstrikken?" 

 
Kwaadaardige software 

 
Klik niet op links of banners, die 

geweldige dingen beloven. 

 

Open klantenrekeningen alleen 
rechtstreeks in de browser.  

Doe het niet via een link. 
 

Regelmatig bijwerken/updaten van 
het besturingssysteem en de 

programma's. 

 
Open geen bestanden van onbekenden in  

e-mails en chatberichten 
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Scamming (oplichterij) 
 

 
Betaal geen geld aan een vreemde 

om geld te ontvangen. 

 

Denk je echt dat er een rationele 
reden is waarom er plots geld uit de 

lucht valt... 
 

Verwijder gewoon e-mails met valse 
beloften van winst of erfenissen en 

reageer er niet op. 

 
Een massa e-mail met een persoonlijk 

tintje is niet te vertrouwen. 
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Phishing 

 
Open geen onbekende bijlagen. 

 

Geef geen vertrouwelijke gegevens 
(paswoorden, rekeningnummers, ...) 

door via telefoon of e-mail. 
 

Klik niet op verdachte e-mails, 
verwijder ze onmiddellijk of verplaats 

ze naar de SPAM-map. 

Slachtoffers van phishing worden soms 
geconfronteerd met grote financiële 

verliezen. 
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Advertentiefraude 

 
Indien mogelijk, ontvang en betaal 

het artikel persoonlijk. 

 
Maak geen geld over naar het 

buitenland. 

          Betaal niet met een cheque  
         of een geldoverdrachtdienst. 

 

 

Schrijf met de zakenpartner alleen via 
het advertentieplatform. 
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Gsm oplichterij 

Klik niet op banners in apps of 
websites die tests of prijzen beloven. 

 

Controleer regelmatig uw mobiele 
telefoonrekening op ongewone 

bedragen. 
 

Ga niet in op verzoeken van 
onbekenden (bv. SMS met ja 

beantwoorden, TAN sturen, ...)! 

Publiceer niet zomaar je gsm-
nummer op het internet. 
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Fake-Shops 

       Informeer je over de aanbieder  
       voordat je online koopt (bijv.  
        impressum, zoekmachine, ...). 

 

Als je geen of onjuiste informatie 
over de koper op de website vindt, 

koop dan niet. 
 

Als de prijzen erg goedkoop zijn, blijf 
dan sceptisch en vergelijk de prijs 

met andere sites. 
 

Vooraf geen overschrijving doen of vooraf 
betalen in contanten via een geldtransferdienst! 
In geval van fraude is je geld dan sowieso weg! 
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Abonnementsvalstrikken 

 
Indien je niet zeker bent, zoek dan 

hulp (Internet Ombudsman). 

 

Als om persoonsgegevens wordt 
gevraagd, zoek dan in de kleine 

lettertjes naar een kostenopgave. 
 

Voordat je je ergens aanmeldt, moet 
je informatie inwinnen over het 

bedrijf in kwestie. 
 

Laat je niet intimideren door niet 
gerechtvaardigde rekeningen 

 
 


