Nieuwsbrief SeniorWeb Leercentrum Delft
Digitale Veiligheid

Pas op voor oplichting!
Steeds meer horen we over de pogingen van het boevengilde om vooral oudere mensen op
te lichten. Oplichters komen steeds vaker met heel geloofwaardige verhalen waar heel veel
mensen instinken.
In april hebben veel organisaties (ANBO, KBO-PCOB, KBO-Brabant, NOOM, SeniorWeb,
de Koepel Gepensioneerden, de politie en het CCV) aandacht besteed aan dit onderwerp.
We willen u nog eens extra waarschuwen:
Als u iets krijgt wat u niet verwacht, wees dan achterdochtig.
En het maakt niet uit of het een e-mail is, een WhatsApp bericht, een SMS, of iemand aan
de deur: Als u het niet verwacht, wantrouw het dan.
In de nieuwsbrief van november vorig jaar hebben we er al over bericht. U kunt deze
nieuwsbrief nog eens nalezen via deze link.
U kunt nog meer nuttige informatie over dit onderwerp vinden op deze websites:
https://veiliginternetten.nl/
https://www.veiligbankieren.nl/campagnes/veilig-bankieren-tv/?pk_campaign=SEAveiligbankierentv-H2-2020
https://www.seniorweb.nl/online-veiligheid-en-privacy
https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/
En als u een linkje niet vertrouwt, dan kunt u het hier laten controleren:
https://checkjelinkje.nl/
Deze organisaties hebben in april webinars (een soort TV uitzending via internet)
georganiseerd over dit onderwerp. Deze uitzendingen werden gepresenteerd door
Catharine Keyl. U kunt deze uitzendingen nog eens bekijken via deze link:
https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/senioren-en-veiligheid

En dan nog even het laatste nieuws recent binnengekomen vanuit SeniorWeb Utrecht:

Pas op voor phishing via QR-codes
dinsdag 11 mei 2021

Scan niet zomaar een QR-code in mails die afkomstig
lijken van de bank. Oplichters gebruiken ze om toegang te krijgen tot bankrekeningen van
mensen.
Er gaan verschillende nepsmails rond met daarin een QR-code. De meeste mails lijken afkomstig
van een bank. De bankpas van de ontvanger zou verlopen zijn. Om een nieuwe pas aan te vragen
moet de ontvanger een QR-code scannen. De code leidt naar een nepwebsite; oplichters proberen
daar de inloggegevens van de ontvanger te achterhalen. Daarmee kunnen zij vervolgens de
bankrekening leeghalen.

Als u twijfelt of iets wel helemaal OK is, kunt u ons altijd bellen of mailen.
Als u er niet uitkomt neem dan contact met ons op. Wij zullen u graag helpen.
Jan van Ruijven, docent SeniorWeb Delft.
Delft, mei 2021
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