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In deze presentatie behandelen we het herkennen van pogingen tot 
fraude en hoe u kunt handelen om dit te voorkomen. 

e-mail SMS bericht

Whatsapp bericht Telefoon gesprek

Gewone postAdvertentie op website 
of in app



• Onbekende afzender

• Het e-mailadres lijkt op dat van het nagemaakte bedrijf, maar is vaak net iets anders.
Voorbeelden: zigggo i.p.v ziggo ;  rabo i.p.v. rabobank
Een andere extensie   .nld of  .ar   i.p.v.   .nl of .com

• Niet gepersonaliseerd

• Meerdere taalfouten

• Bijlagen
Open nooit bijlagen van e-mails van afzenders die u niet kent of waarvan u geen e-
mail verwacht.

Valse e-mail
Mogelijke kenmerken



• Er wordt gevraagd naar persoonlijke gegevens of beveiligingscodes
• Er wordt gedreigd met gevolgen als je niet meteen reageert
• Er wordt gevraagd geld over te maken
• Je hebt een prijs gewonnen
• Je wordt gechanteerd
Allemaal nooit op reageren

• Link, QR-code of afbeelding
Nooit op klikken

Valse e-mail
Mogelijke kenmerken vervolg















Opmerkingen ...

Vragen …



• Onbekende afzender
Je kunt de naam of het telefoonnummer van de afzender niet vertrouwen

• Meerdere taalfouten

• In de SMS wordt gevraagd naar persoonlijke gegevens of beveiligingscodes
• Er wordt gedreigd met gevolgen als je niet meteen reageert
• Er wordt gevraagd geld over te maken
• Je hebt een prijs gewonnen
• Je wordt gechanteerd
Allemaal nooit op reageren

• Link, QR-code of afbeelding
Nooit op klikken

Vals SMS bericht
Mogelijke kenmerken











• Onbekende afzender
Je kunt de naam of het telefoonnummer van de afzender niet vertrouwen

• Meerdere taalfouten

• Er wordt gevraagd naar persoonlijke gegevens of beveiligingscodes
• Er wordt gedreigd met gevolgen als je niet meteen reageert
• Er wordt gevraagd geld over te maken
• Je hebt een prijs gewonnen
• Je wordt gechanteerd
Allemaal nooit op reageren

Vals whatsapp bericht
Mogelijke kenmerken



• Bijlagen
Open nooit bijlagen van e-mails van afzenders die u niet kent of 
waarvan u geen e-mail verwacht.

• Link, QR-code of afbeelding
Nooit op klikken

Vals Whatsapp bericht
Mogelijke kenmerken vervolg









Opmerkingen ...

Vragen …



• Onbekende beller
Je kunt het telefoonnummer van de afzender niet vertrouwen
dus ook niet de naam die jouw telefoon daaraan koppelt
Een buitenlands nummer kan ook een indicatie zijn

• Er wordt gevraagd naar persoonlijke gegevens of beveiligingscodes
• Er wordt gedreigd met gevolgen als je niet meteen reageert
• Er wordt gevraagd geld over te maken
• Verzoek om toestemming voor het overnemen van de besturing van uw apparaat
• Je hebt een prijs gewonnen
• Je wordt gechanteerd
Allemaal nooit op reageren

Een beller nooit iets vertellen en geen enkele vraag beantwoorden

Vals telefoontje
Mogelijke kenmerken



• Onbekende afzender

• Jouw naam wordt niet genoemd in de brief

• Meerdere taalfouten

• Er wordt gevraagd naar persoonlijke gegevens of beveiligingscodes
• Er wordt gedreigd met gevolgen als je niet meteen reageert
• Er wordt gevraagd geld over te maken
• Je hebt een prijs gewonnen
• Je wordt gechanteerd
Allemaal nooit op reageren

Valse brief

Mogelijke kenmerken



• QR code
Lees deze code niet

• Verwijzing naar een twijfelachtig webadres
Ga niet naar dit webadres

Valse brief

Mogelijke kenmerken vervolg





• Er wordt iets onwaarschijnlijks aangeboden
• Het aanbod is te mooi om waar te zijn

• QR code
Lees deze code niet

• Een link
Klik niet op deze link

Valse Advertentie op website of in app

Mogelijke kenmerken







Opmerkingen ...

Vragen …



Checken en melden van berichten

SeniorWeb Phishingchecker alleen voor leden
Bericht zenden naar: phishing@seniorweb.nl

Ga voor informatie hoe te checken berichten te 
verzenden naar:
https://www.seniorweb.nl/phishing

Uitgebreide informatie over fraudes
Grote verzameling van gemelde fraudes
Bij  www.fraudehelpdesk.nl kun je fraude melden



Verder zijn belangrijk tegen fraude:

 Wachtwoord beheer
 Privacy bewaking

Presentaties in voorbereiding

 Apparaat  instellingen
Deze kunnen worden behandeld in onze één op één lessen
Op dit moment nog op afstand

Aanmelden en/of  informatie per mail: 
info@seniorwebhilversum.nl



Opmerkingen ...

Vragen …


