Top 10 Tips veilig internetten

1. Gebruik altijd uw gezond verstand
Wees bewust van uw eigen acties. Wees
alert als u iets niet vertrouwt of niet kent.
Schakel uw gezond verstand niet uit maar
schakel in geval van twijfel een expert in.

2. Installeer de laatste updates van uw software
Leveranciers van programma’s en besturingssystemen brengen geregeld updates uit om
beveiligingslekken te herstellen. De meeste software biedt de mogelijkheid om updates
automatisch te laten installeren. Maak hier zoveel mogelijk gebruik van. Controleer in andere
gevallen regelmatig bij de leverancier of er updates beschikbaar zijn en installeer deze.
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3. Gebruik anti-virussoftware en zorg
dat deze up-to-date is
Op internet is veel kwaadaardige software
(malware) aanwezig. Om u hiertegen te
beschermen gebruikt u anti-virussoftware
en anti-spywaresoftware. Uiteraard dienen
deze up-to-date te zijn.
4. Gebruik een (persoonlijke) firewall
Een firewall is een programma dat uw
computer beschermt tegen ongewenst
gebruik via internet. Optimale
bescherming biedt een firewall die het
inkomende én uitgaande netwerkverkeer
bekijkt en op basis van vooraf ingestelde
regels beoordeelt of het verkeer wordt
doorgelaten of niet.

5. Gebruik moeilijk te achterhalen wachtwoorden
Een wachtwoord is letterlijk de sleutel om toegang te krijgen tot een systeem, zoals uw
computer, internetbankieren, veilingsites, internetfora, etc. Het gebruik van een wachtwoord is
dan ook cruciaal, wees hierin zorgvuldig. Kies een wachtwoord dat moeilijk te achterhalen is.

6. Wees voorzichtig met onbekende
bestanden
Vanaf internet wordt op allerlei manieren
geprobeerd binnen te komen op uw
computer. Dat kan door u te verleiden een
kwaadaardig bestand te openen. U krijgt
dit soort kwaadaardige bestanden binnen
via e-mail, chatprogramma's of doordat u
deze per ongeluk zelf downloadt. Let dus
goed op en open niet zomaar elk bestand
dat u ontvangt.
Van wie heeft u het bestand ontvangen en
verwachtte u het bestand ook?
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7. Surf zeker, browse beter
Ook browsers bevatten kwetsbaarheden.
Als u rondsurft op internet zou een
kwaadaardige website zomaar iets op uw
computer kunnen installeren. Installeer
dus altijd de laatste updates van uw
browser. Bezoek ook niet zomaar elke
website, klik zeker niet zomaar op links
die u ontvangt in e-mail of chatberichten.
De kans is aanwezig dat die links leiden
naar kwaadaardige websites.

8. Weet bij wie u uw gegevens
achterlaat
Soms moet u op een website inloggen of
persoonlijke informatie achterlaten,
bijvoorbeeld bij internetbankieren of bij
veilingsites en webwinkels. Controleer in
zulke gevallen altijd het certificaat van
de website, zodat u zeker weet of u wel
met de juiste website te maken heeft.
Een ongevraagd verzoek per e-mail om
in te loggen op een website of uw
gegevens te bevestigen is in de meeste
gevallen kwaadaardig van opzet.
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9. Reageer NOOIT op spam!
Spam is nutteloos, irritant en
maakt inmiddels ruim 90% uit van
het e-mailverkeer. De enige reden
waarom spam bestaat, is dat het
lonend is; er zijn altijd wel mensen
die uit nieuwsgierigheid kijken
waar het over gaat. De enige juiste
manier om met spam om te gaan
is om het te negeren. Niet lezen,
niet afmelden, niet op reageren.
Nooit.

10.Maak regelmatig back-ups
Soms gaat er wel eens iets mis met uw pc, bijvoorbeeld een virus wist uw gegevens of de
harde schijf raakt beschadigd. Dan is het erg prettig om te weten dat u een back-up heeft
liggen. Back-ups maakt u op externe gegevensdragers (zoals CD, DVD, USB-stick, tapes, etc.)
die u op een andere locatie bewaart.

Algemene informatie
Waarschuwingsdienst.nl is een gratis dienst van de Nederlandse overheid.
Waarschuwingsdienst.nl is een bron van informatie over veilig internetten en geeft voorlichting en
adviezen over computerbeveiliging. Daarnaast waarschuwt deze dienst tegen computervirussen,
wormen en beveiligingslekken in software.
Naast deze 'top 10 tips' en de handleiding CyberCrime zijn er diverse voorlichtingsfilms op de
website te vinden. Maandelijks wordt een nieuwsbrief uitgebracht met een actueel onderwerp zoals
'draadloos internetten', 'instant messaging', 'zoekmachines', 'VoIP'.
Bezoek onze website www.waarschuwingsdienst.nl en meldt u aan voor de gratis diensten.
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