Is het phishing of niet?
Phishingmails zijn steeds moeilijker te herkennen. De logo’s
en teksten kloppen. Ook wordt u soms persoonlijk
aangesproken omdat uw gegevens al bekend zijn.
Internetcriminelen zitten niet stil en worden steeds scherper.
Wordt u dat ook?

Heeft de mail een
persoonlijke aanhef?

Ja

Nee
Onbetrouwbare e-mail

Lijkt de mail foutloos te
zijn geschreven?

Nee
Vragen ze u
op een link te
klikken
en persoonsgegevens in te
vullen?

Ja
Bent u klant bij het
genoemde bedrijf?

Phishing

Ja

Nee

Nee
Vragen ze u op
een link te
klikken
en zit er een
bijlage in de
mail?

Ja
Malware

Is de mail verstuurd
vanuit een
e-mailadres van het
bedrijf zelf?

Ja

Nee

Nee

Ja
Zitten er geen
verdachte bijlages bij?
(.exe of .zip)

Een valse
win-actie

Lijkt het

Nee

alsof u een
prijs heeft

Ja

gewonnen?

Ja
Kunt u op de mail
reageren door een
reply te sturen?

Loterij- of
voorschotfraude
Nee

Nee
Spookfactuur

Ja

Ja
Nee

Verwijst de mail naar een
betrouwbare site?
Plaats uw muis boven de link
en bekijk welke site achter
de link zit zonder te klikken.

Heeft u volgens
de mail een
betalings
achterstand of
openstaande
boete?

Nee

Werkt u met een tablet?
Houd dan de link langer
ingedrukt.

Staan er links in de
mail?

Nee

Spam

De mail lijkt betrouwbaar

Onveilige mail?

De boodschap in de mail kunt u niet

Klik niet en deel geen gegevens.

zomaar negeren. Heeft u twijfels?
Neem contact op met het bedrijf via
de contactgegevens op de officiële

Waarschuw het bedrijf en andere
potentiële slachtoffers

site, niet het nummer uit de mail.

Slachtoffer van phishing?
1. Verander uw wachtwoord.
Dataplus biedt ontzorging door een volledig
beheer van uw software en security. Bij Dataplus
heeft u al uw licenties en cyber security onder één
dak. Laat u adviseren over Cloud Services, License
Consultancy&Delivery, Software Asset
Management (SAM) en Cyber Security.

2. Laat uw bankrekening controleren op
verdachte activiteit.
3. Neem contact op met Dataplus voor
advies over preventie van phishing.

https://dataplus.nl/contact/
Deze infographic is samengesteld op
basis van fraudehelpdesk.nl
Fraudehelpdesk.nl.

