Computer Club Swalmen

DRUKWERK

Voor uw hardware, software en supplies
Openingstijden:
ma-vr van 09.00-19.00 uur
za
van 09.00-16.00 uur
Telefoon
Fax

0475-407120
0475-407121

http://www.cube.nl
http://www.cube.nl
info@cube.nl
info@cube.nl

Cube computers & entertainment
Hoofdstraat 83
6061 CB Posterholt

Informatiekrantje
voor leden van CCS
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Kerkstraat 17
6042 LK Asenray-Roermond
Tel. 0475-691397
Fax.0475-691897
E-Mail: info@spa-roermond.nl
Website: www.spa-roermond.nl

Voor al uw softsoft- en hardware !!
— Spel
— Zakelijk
— Educatief

Computers —
Onderdelen —
Printers —

Complete computersystemen op maat voor de laagste prijzen.
DAGELIJKS GEOPEND VAN 13.00 - 20.30 UUR.
ZATERDAGS VAN 10.00 - 16.00 UUR.

Openingstijden:
Maandag gesloten
Di / Vr. 10.00-12.30 uur
13.30-18.00 uur
Za. 10.00-17.00 uur
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OVERNEMEN OP AFSTAND.

Colofon

Soms is het handig om op afstand het scherm over te nemen
van uw computer thuis. Teamviewer biedt hiervoor de beste oplossing. Het programma is gratis, veilig en niet onbelangrijk,
zeer gebruiksvriendelijk.
Teamviewer biedt tal van mogelijkheden. We behandelen het
overnemen van uw thuiscomputer vanaf een andere computer of
smartphone. Op uw thuiscomputer installeert u Teamviewer via
www.teamviewer.com. De versie die u nodig heeft heet AllIn-One volledige teamviewer. We bespreken Teamviewer voor
Windows, maar er is ook een Mac- en Linux versie die ongeveer
hetzelfde werkt.
Kies tijdens de installatieprocedure voor Installeren (in plaats
van Starten).
Beantwoord de vraag of u Teamviewer wilt gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot uw computer met Ja.
Na installatie wordt de wizard Toegang zonder toezicht opgestart. Hier dient u een computernaam (willekeurig) en wachtwoord op te geven. Kies een ijzersterk wachtwoord om toegang
door onbevoegden te voorkomen. De wizard vraagt ook of u een
teamviewer account wilt aanmaken, maar deze stap kunt u overslaan. Als uw beveiligingssoftware vraagt of Teamviewer verbinding mag maken met internet, dient u dit goed te keuren. Het is
niet nodig om technische aanpassingen aan uw router door te
voeren om Teamviewer aan de praat te krijgen. Zodra Teamviewer is geïnstalleerd, wordt uw ID getoond. Uw ID bestaat uit
negen cijfers en geeft u van buitenaf toegang, uiteraard na het
opgeven van het wachtwoord.
Download Teamviewer op een andere computer. U hoeft Teamviewer hier niet per se te installeren. Kies tijdens en na het
downloaden voor Starten (in plaats van Installeren) om Teamviewer uit te voeren. Geef het ID en het bijbehorende wachtwoord van uw thuiscomputer op. Uw beeldscherm wordt getoond
en u kunt uw muis en toetsenbord bedienen. Naast het overnemen van het scherm kunt u ook een bestandsoverdracht starten.
Dit is handig als u ergens bent en bijvoorbeeld een document
wilt downloaden dat op uw computer staat.
Het overnemen van uw computerscherm vanaf een smartphone
of tablet werkt ongeveer hetzelfde. Gebruik hiervoor de Teamviewer app, te vinden in de app winkel van Apple of Android.
De CalCuluS mei / juni
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Swalmen

IN DIT BOEKJE OP PAGINA:
7.
Een nieuwe voorzitter gevonden.
8.
Veilig online winkelen.

Op de clubavond dient men zoveel mogelijk het naamplaatje
te dragen zodat je voor iedereen herkenbaar bent.

12.
PC of laptop opruimen.

De clubavond begint om 19.30
uur en duurt tot 22.30 uur.

16.
Nieuwtjes
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TE LEEN.
Het bestuur stelt leden in de gelegenheid om diverse PC-bladen
te lenen.
Deze bladen mogen niet zonder toestemming meegenomen worden. Men mag deze wel meenemen als dit
kenbaar is gemaakt aan een van de bestuursleden die aan
de bestuurstafel zitten.
HOMEPAGE COMPUTERCLUB.
Op de homepage van de Computerclub vindt men diverse rubrieken. Er is o.a. een site waar men leuke programmaatjes kan
downloaden (bijna allemaal freeware) en een site van diverse
merken (Drivers) waar men ook diverse drivers kan downloaden.
Deze sites zullen steeds uitgebreid worden.
Heeft u zelf nog leuke tips laat het dan even weten via onderstaand e-mail:
info@swalmencomputerclub.nl
EVEN VOORSTELLEN.
VERVOLG NIEUWTJES.
Mijn naam is Chris Eggels.
Sinds 2012 ben ik lid van Computerclub Swalmen.
Op de algemene ledenvergadering van 21 maart heb ik me bereid verklaard de voorzittershamer over te nemen van Arno.
Tot oktober a.s. werk ik nog als leraar lich. opvoeding.
Daarna ga ik met (keuze)pensioen, en verwacht ik voldoende
vrije tijd te krijgen om de voorzittersfunctie naar behoren te
kunnen invullen.
In de tussenliggende periode wil ik zo vaak mogelijk de clubavonden bezoeken en hoop ik daar velen van jullie te ontmoeten.
Tot ziens,
Chris Eggels.
OPROEP AAN DE LEDEN VAN COMPUTER CLUB SWALMEN.
Wilt u van alle informatie op de hoogte blijven,
kijk dan regelmatig op onze website.
http://www.swalmencomputerclub.nl
De CalCuluS mei / juni
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Het briefgeheim is een wettelijk vastgestelde bescherming van
poststukken, maar tegenwoordig gebruiken we e-mail en sociale
media om contact te houden met vrienden en familie. Daarom
wordt het bestaande brief-, telefoon- en telegraafgeheim vervangen door het brief- en telecommunicatiegeheim, waar ook
deze moderne communicatiemiddelen onder vallen.
Op www.internetconsultatie.nl vind je meer informatie.
Gebruikers van mobiele apps om Facebook berichten te sturen,
kunnen sinds kort gesproken berichten naar elkaar versturen.
Verder doet het bedrijf een proef met het voeren van echte telefoongesprekken tussen gebruikers.
OPROEP AAN DE LEDEN VAN COMPUTER CLUB SWALMEN.
Wilt u van alle informatie op de hoogte blijven,
kijk dan regelmatig op onze website.
http://www.swalmencomputerclub.nl
De CalCuluS mei / juni
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NIEUWTJES

ZELF EEN THEMA-AVOND HOUDEN.

Tot voor kort waren er in de App Store van Apple meer programma's te vinden dan in de Play Store van Google. Inmiddels
heeft Google de concurrentie ingehaald en zijn er in beide online
winkels zo’n 700.000 apps te vinden.

Leden die graag in een groepje een bepaald programma onderling willen behandelen kunnen dit even kenbaar maken aan het
bestuur. De beamer staat dan klaar.
BESTUURSMEDEDELINGEN.

Als het aan Nuon ligt hoef je binnenkort niet meer op te staan
om je lamp aan te doen. Het bedrijf gaat namelijk led-lampen
met wifi aanbieden. Je kunt de lampjes dan met je mobieltje of
tablet aansturen. Ergens begin volgend jaar moeten de producten beschikbaar zijn. De prijzen zijn nog niet bekend.
Voor de oudere woningzoekende met zorgbehoefte, heeft Zorgwoning Nederland een website in het leven geroepen.
Op www.zorgwoning.nl vind je een landelijk aanbod aan seniorenwoningen en serviceflats. Je geeft aan of je een woning mét
of zonder zorg zoekt, of dat je op zoek bent naar wonen met
thuiszorg. Je geeft vervolgens de woonplaats in en start de zoektocht.

Het bestuur is op onderstaande e-mail adressen bereikbaar:
Chris Eggels;
Piet Raeven;
Kelly Koolen;
Kevin Koolen;

voorzitter@swalmencomputerclub.nl
penningmeester@swalmencomputerclub.nl
secretaris@swalmencomputerclub.nl
kevin@swalmencomputerclub.nl

Wil men de helpdesk iets vragen, mail dan naar onderstaand Email adres en men krijgt zo snel mogelijk een antwoord.
Vermeld in het mailtje even uw lidnummer en telefoonnummer.

helpdesk@swalmencomputerclub.nl
De Computer Club is voor eventuele gevolgen niet aansprakelijk.

Onderzoek onder 60-plussers heeft aangetoond dat het lezen
vanaf een tablet gemakkelijker gaat dan vanaf papier. Volgens
de onderzoekers komt dit doordat de verlichting en het goede
contrast van de letters op de witte achtergrond beter is.

BADGES VOOR OP DE CLUBAVOND.

Met de lancering van de webdienst
Tijdschriften 1850-1940 heeft de Koninklijke Bibliotheek (www.kb.nl)
tachtig tijdschrifttitels gedigitaliseerd
en online gezet. Deze titels, waaronder het sporttijdschrift Corinthian dat
werd uitgegeven tussen 1924 en
1931 zijn volledig doorzoekbaar.
Door het gebruik van clouddiensten voor bijvoorbeeld opslag van
documenten en foto’s, wordt het voor nabestaanden steeds lastiger om te achterhalen wat de overledene heeft nagelaten. Bovendien kunnen deze online gegevens een behoorlijke waarde
vertegenwoordigen. Zorg er dus voor dat je je inloggegevens
ergens stalt, zodat familie erbij kan als dat nodig mocht zijn.
De CalCuluS mei / juni
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Het bestuur en leden wenst Roel Ottenheijm die op 1 maart ook
25 jaar lid was van de Computer Club van harte proficiat.
Ook hij heeft inmiddels de bekende streekmand ontvangen.
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Op de Algeme Leden Vergadering werd gevraagd om in de Calculus-info foto’s met naam te plaatsen van de leden die regelmatig op de clubavond aanwezig zijn, zodat men elkaar beter kan
herkennen.
Dit voorstel is moeilijk te realiseren in verband met de wet op de
privacy en uiteindelijk is er het idee geboren om de aanwezige
leden te voorzien van een naamkaartje.
Omdat niet alle voornamen bekend zijn, verzoekt de redactie, de
leden die graag een naamkaartje willen hebben even een mailtje
te sturen naar onderstaand email adres met vermelding van
naam, lidnummer en voornaam zodat er zo snel mogelijk naamplaatjes gemaakt kunnen worden.
redactie@swalmencomputerclub.nl
De CalCuluS mei / juni
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BINNENGEKOMEN POST.
Kom je 's avonds thuis van je werk en staat er een geweldige
levensmiddelenmand klaar. Volgens het bijbehorend kaartje was
ik al 25 jaar lid van de club. Tja, daar was ik me niet van bewust. Nooit meer aan gedacht dus op deze manier was het een
heel leuke verrassing.
Het mooiste ervan vind ik echter niet de mand maar het feit dat
jullie als club hier aan gedacht hebben. Later op de avond is mij
bekend geworden dat Arno van alles geprobeerd heeft om mij op
de ledenvergadering te krijgen maar helaas zonder resultaat.
Dat lag niet aan Arno maar aan het feit dat ik een zakelijke afspraak had.
Ik dank jullie allemaal voor de attentie, de moeite en het feit dat
jullie hier überhaupt aan gedacht hebben.
Groet,
Roel Ottenheijm

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS

Computer Club Swalmen

VLC.
Voor het afspelen van videobestanden hebt u de juiste codecs
nodig om beeld en geluid weer te geven. VLC biedt de beste oplossing als u niet wilt nadenken over de techniek achter videobestanden. VLC speelt alles af, van een gangbare DivX tot exotische camerabestanden.
Meer info: http://www.videolan.org
Speccy.
De makers van dit pareltje bieden met Speccy een handig hulpprogramma, vergelijkbaar met het bekende CCleaner. Speccy
verteld u alles over uw computeronderdelen, van processor tot
harde schijf en van werkgeheugen tot moederbord. Alle hardware is overzichtelijk geordend in categorieën. De gegevens zijn
handig als u bijvoorbeeld een nieuwe driver zoekt, maar ook om
de inhoud van een tweedehands laptop te controleren. Aan de
buitenkant ziet u immers niet wat er precies in zit, met Speccy
zijn de extra specificaties snel achterhaald.
Meer inf: http://www.piriform.com/speccy
Skype.
Skype lijkt een open deur omdat het programma al vele jaren
families en vrienden dichter bij elkaar brengt. De dienst blinkt uit
ten opzichte van collega chatprogramma’s omdat iedereen het
kent en ermee kan werken. Dit zegt niets over de kwaliteit van
concurrenten als Google Voice, maar dat skypen in de volksmond een werkwoord is, zegt genoeg. Naast communicatie via
audio en camera en bellen naar mobiele en vaste nummers is
één functie minder bekend, beeldscherm delen. Dit kan handig
zijn als u iemand iets wilt laten zien dat u niet op uw webcam
kunt krijgen.
Meer info: http://www.skype.com
Onderstaand nog enkele leuke site’s waar men gratis voornamelijk Nederlandstalige software kan downloaden:
http://www.gratissoftware.nu
http://www.grayisprogrammas.nl
http://nl.malavida.com
http://www.gratissoftwaresite.nl/downloads/
http://www.gratis-programma.nl
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GRATIS SOFTWARE.

BESTUURSWISSELING.

Calibre.
De populariteit van e-readers is enorm gestegen. De apparaten
zijn zeer betaalbaar en het gemak is groot. Om boeken op uw
apparaat te krijgen, leveren de makers van e-readers eigen software mee. Dit soort software is vaak beperkt, zeker als we het
vergelijken met de mogelijkheden van de digitale bibliotheek van
Calibre. Hiermee beheert u onder meer uw boekencollectie.
Calibre ondersteunt (bijna) alle e-readers en kan indien nodig ebookstandaarden converteren of de indeling aanpassen aan uw
wensen zoals u uw boeken graag consumeert.
Meer info: http://www.calibre-ebook.com

Op de Algemene Leden Vergadering van 21 maart 2013 heeft er
een bestuurswisseling plaatsgevonden.
Arno Cretz, de aftredende voorzitter heeft de hamer overgedragen aan Chris Eggels.
Chris werd met algemene stemmen door de aanwezige leden gekozen en zal dan ook langzaam zijn taken als voorzitter overnemen. Chris is sinds 2012 lid van de vereniging en gaat in oktober
met de Vut en heeft zodoende wat tijd beschikbaar om de taak
van voorzitter op zich te nemen.
Arno die het na 25 jaar iets rustiger aan wil doen blijft nog wel
op de achtergrond actief met het maken van het boekje het beheren van de website en de ledenadministratie. Dit wil hij blijven
doen totdat er een opvolger voor deze taken is gevonden.
Arno bedankt de leden voor het in hem gestelde vertrouwen in
de afgelopen jaren, voor het afscheidscadeau en de streekmand
ter ere van zijn 25 jarig lidmaatschap.
Tevens bedankt hij de vergadering dat hij benoemd is tot erelid
van de Computer Club.

KeePass.
Omdat veel webdiensten gekoppeld zijn, kan iemand die uw
Google wachtwoord raadt ook toegang krijgen tot andere diensten, een onprettige gedachte. De enige remedie is een goed,
complex wachtwoord voor alle belangrijke webdiensten te gebruiken. Een wachtwoordbeheerder biedt uitkomst. Met de gratis
Dienst KeePass worden uw wachtwoorden opgeslagen op uw
computer en bewaard aan een soort sleutelbos. De sleutelbos is
beveiligd met een hoofdwachtwoord. Dankzij plug-ins kan KeePass op meerdere manieren worden ingezet, bijvoorbeeld in uw
browser.
Meer info: http://www.keepass.info
Winamp.
Er zijn diverse gratis programma’s om uw muziek te beheren en
af te spelen. De meeste gebruiken het programma dat voorhanden is, Windows Media Player. iPhone gebruikers zijn overgeleverd aan iTunes of kunnen streamen via
Spotify. Onder de echte mp3 liefhebbers is
Winamp Mediaplayer nog steeds favoriet.
De afspeelsoftware is uitgegroeid tot een
complete beheerder voor mediabestanden
en kan zelfs muziek-cd’s branden. Voor
sommige zal Winamp een stapje terug in de tijd zijn, voor anderen een gevoel van thuiskomen.
Meer info: http://www.winamp.com
De CalCuluS mei / juni
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TIPS VOOR VEILIG ONLINE SHOPPEN.
Controleer de winkel.
Webwinkels moeten zich aan een aantal wetten en regels houden. Zo heb je bijvoorbeeld het recht om bepaalde producten
binnen zeven dagen na aankoop weer terug te sturen zodat je je
geld terugkrijgt. De meeste winkels houden zich netjes aan deze
en andere regels, maar er zitten natuurlijk altijd rotte appels
tussen. Omdat je aan een webwinkel
moeilijk kunt zien hoe betrouwbaar deze is, is er het Thuiswinkel Waarborg.
Winkels met dit waarborg voldoen aan
de regels. Mocht je toch een probleem krijgen met een van deze
winkels, kun je gebruik maken van bemiddeling bij klachten.
Doe onderzoek naar verkoper.
Niets is vervelender dan tevergeefs wachten op je artikel, terwijl
je al wel betaald hebt. Vooral op tweedehandsmarkten zijn oplichters actief die na betaling niets meer van zich laten horen.
Doe daarom altijd eerst onderzoek naar de verkoper. Op
www.mijnpolitie.nl kun je nakijken of een verkoper of webshop bekend is bij de politie. Kijk ook
hoe lang een aanbieder al actief is op
de site en of hij andere advertenties
heeft geplaatst. Over het algemeen
geldt: koop het product alleen als de
verkoper duidelijk is over de herkomst
van het product, want het kan een
gestolen product zijn. Daarnaast is het
van belang uit te kijken met betaling
vooraf.
Te mooi om waar te zijn.
Aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn, zijn dat meestal
ook. Deze aanbiedingen verschijnen vaak ongevraagd in je mailbox of worden via kleurrijke banners onder de aandacht gebracht. Klik daarom nooit op deze links, omdat hier vaak internetcriminelen achter zitten. Het komt zelfs voor dat hele websites van betrouwbare webshops door oplichters worden nagebouwd. Typ daarom altijd direct het adres van je webwinkel in
de zoekbalk en voeg je favoriete winkels toe aan je favorieten.
De CalCuluS mei / juni
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Een nadeel van de standaard de-installatieprocedure is dat het
niet mogelijk is om meerdere programma’s gelijktijdig te verwijderen. Hiervoor is Absolute Uninstaller ( http://ct.link.idg.nl/abu)
uitermate geschikt. Klik op Batch verwijdering en vink de programma’s
aan die u wilt de-installeren. Kies Verwijder aangevinkte programma’s
om de procedure te starten. Deinstallatie procedures worden automatisch na elkaar gestart zodat ze elkaar
niet in de weg zitten. Als u de vraag
krijgt uw computer opnieuw op te starten, wacht hier dan nog
even mee tot alle de-installatieprocedures zijn afgerond.
Het is bekend dat sommige
programma’s zich niet zonder slag
of stoot laten verwijderen. Een gebrekkige de-installatieprocedure kan
vastlopen waardoor u het programma niet meer kunt verwijderen. Ook
een geslaagde de-installatie laat
vaak resten achter in de vorm van bestanden of registerverwijzingen.
Comodo Programs Manager (http://link.idg.nl/cpm) en Revo Uninstaller (http://www.revouninstaller.com) bieden hiervoor een
uitstekende oplossing. De programma’s starten de standaard deinstallatieprocedure, maar voeren naderhand een extra controle
uit op achtergebleven resten.
Comodo Programs Manager heeft
een streepje voor op oudgediende Revo Uninstaller, omdat dit
hulpprogramma ook de installatieprocedure van software automatisch in de gaten houdt.
Tijdelijke bestanden ontstaan op
elke computer die gebruikt
wordt, en de omvang kan oplopen tot vele gigabytes. Er zijn meerdere manieren om deze
ruimtevreters aan te pakken. Windows heeft hier een eigen programma voor, met weliswaar een beperkte functionaliteit, genaamd Schijfopruiming.
Tik in het startmenu op schijf en selecteer schijfopruiming.
De CalCuluS mei / juni
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PC OF LAPTOP OPRUIMEN.
Programma’s die u niet gebruikt, kunnen uw computer op meerdere manieren ongewenst belasten. Uiteraard maakt u schijfruimte vrij door ongebruikte software te de-installeren, maar
mogelijk versnelt u hiermee ook de opstarttijd van Windows.
Sommige programma’s draaien al bij het opstarten in het geheugen en blijven (zelfs als u de software nooit gebruikt) hier actief.
Bedenk goed welke software u (soms) nodig hebt en verwijder al
het overbodige. De grote uitzondering op dit advies luidt, verwijder nooit programma’s waarvan u niet weet waarvoor
ze dienen. Sommige programma’s functioneren als zijwieltje
voor andere software. Zoek desnoods even op internet op de
programmanaam.
De eenvoudigste manier om van overbodige programma’s af te komen, is
via het configuratiescherm van Windows, ga naar Start, Configuratiescherm en Een programma verwijderen. Deze methode werkt minder
effectief dan andere oplossingen, zie
verderop, maar u hoeft niets te installeren voor het schoonmaakproces.
U ziet een lange lijst met programma’s, bekijk de lijst kritisch en
verwijder wat u nooit gebruikt. Omdat veel moderne software
ook standaard actief wordt met Windows, krijgt u dus naast uw
schijfruimte ook werkgeheugen terug. Om een nieuwe computer
van reclame software te ontdoen is The Decrapifier
(http:www.pcdecrapifier.com) goede software. Het programma verwijdert probeerversies van commerciële programma’s en andere
rommel van uw nieuwe pc of notebook. Helaas vindt The Decrapifier
slechts een gedeelte van de overbodige extra’s, waardoor we alsnog
handmatig aan de slag moeten.
The Decrapifier is de moeite waard om uit te proberen, maar de
kans dat u in één keer klaar bent, blijft klein. Tijdens het
schoonmaken kunt u aangeven of u een nieuwe computer een
herstelpunt wilt laten aanmaken.
De CalCuluS mei / juni
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Shoppen met tablet of smartphone.
Shoppen met een smartphone of tablet terwijl je languit op de
bank ligt, is erg comfortabel, maar zorg wel voor de juiste
beveiligingsmaatregelen.
Af en toe vragen webwinkels om speciale apps te downloaden
die het shoppen vergemakkelijken.
Deze apps willen vaak toegang tot je telefoon (bijvoorbeeld je
contactpersonen), dus pas op welke rechten je de applicaties
geeft. Daarnaast is het slim om wachtwoorden van webwinkelen betaalaccounts niet op je mobiele apparaat op te slaan. Zo
voorkom je dat bij diefstal van je toestel ook nog op jouw naam
gewinkeld kan worden.
Let op versleuteling.
Let bij de webpagina waar je je betaalgegevens of persoonlijke
informatie invult op de s achter http in het webadres van de pagina.

Zo weet je of de webwinkel een versleutelde, en dus veilige verbinding gebruikt. Daarnaast is het van belang om te checken of
er een pictogram van een klein gesloten hangslot in de adresbalk
of in de rechterbenedenhoek van het venster te vinden is. Als
een webwinkel iDeal aanbiedt,
dan is dat nog beter. De betaling verloopt dan via de beveiligde systemen van je eigen
bank.
Check je rekening.
Of het nu gaat om een creditcard, PayPal-account of betaling via iDeal, controleer regelmatig je rekening- of accountoverzicht. Op die manier kom je
snel betalingen op het spoor die je niet zelf hebt gemaakt.
Neem direct contact op met de bank of organisatie die de betaling regelt wanneer je iets ziet dat niet in de haak is.
In veel gevallen kunnen die frauduleuze betalingen laten terugdraaien.
De CalCuluS mei / juni
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Bekijk de voorwaarden.
Veel webwinkels proberen klanten te lokken met aantrekkelijke
voorwaarden zoals gratis verzending en levering op de volgende
dag. Controleer altijd eerst of deze acties ook geldig zijn voor
jouw bestelling, voordat je verder winkelt. De extra (verzend)
kosten komen namelijk vaak pas boven tafel als je op het punt
staat je bestelling te bevestigen. Vooral kleine aankopen zijn
meestal voordeliger in een fysieke winkel, omdat de online prijs
inclusief verzendkosten hoger is.

Publiek netwerk gebruiken.
Zorg ervoor dat je online shopt via je eigen internetverbinding of
een ander netwerk dat je vertrouwt. Bij openbare wifi-netwerken
loop je namelijk een groter gevaar slachtoffer te worden van online criminelen. Zeker bij onbeveiligde netwerken (waar je geen
wachtwoord hoeft te geven wanneer je voor het eerst inlogt) is
het kinderlijk eenvoudig om in te breken op het account van een
andere gebruiker. Hetzelfde geldt voor publieke computers in
bibliotheken of op vliegvelden, gebruik deze niet.

Koop alleen wat je wilt kopen.
Tijdens het bestellen en afrekenen van je spullen in de winkel,
krijg je ook vaak aanbiedingen te zien van andere artikelen die
wellicht interessant voor je zijn.
Wanneer je zelf de keuze hebt om deze al dan niet aan te schaffen, is er natuurlijk niets aan de hand. Let echter op dat er geen
producten worden toegevoegd die je niet wilt hebben.
Bij veel vliegreizen wordt er bijvoorbeeld standaard een annuleringsverzekering aan je bestelling toegevoegd. Als je deze niet
wilt hebben, moet je vaak goed zoeken waar je deze weer uit
kunt zetten.

Winkelen op internet is hartstikke handig. Je hoeft niet door de
kou en de regen om bij de winkel te komen en veel internetzaken rekenen zelfs geen verzendkosten. Helaas weten internetcriminelen dit ook, dus let ook bij digitaal winkelen goed op voor
zakkenrollers.

Laat je niet opjagen.
Veel winkels proberen je een beetje op te jagen, zodat je snel tot
aankoop overgaat. Vooral websites waar je hotelkamers kunt
boeken zijn hierbij berucht, maar ook bij andere websites komt
dit voor. Dit doen ze bijvoorbeeld door te laten zien dat er nog
maar één kamer beschikbaar is, terwijl je kunt zien dat er meer
bezoekers zijn op de website.
Vaak blijkt echter na de boeking dat de kamer nog steeds beschikbaar is.
Laat je dus niet opjagen
en bestel alleen spullen
als je zeker weet dat je
ze wilt hebben, en neem
rustig de tijd om prijzen
en voorwaarden te vergelijken. Sommige websites laten de lage prijzen
alleen zien bij je eerste bezoek. Gebruik in dat geval de InPrivate
functie, door te drukken op CTRL+SHIFT+P.
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PISHING.
Illegale ondernemingen proberen persoonlijke gegevens van je
te krijgen, zoals bankrekeningnummers, creditcardnummers,
wachtwoorden, pincodes, enzovoorts. Met deze informatie proberen ze geld van je rekening te halen.
Dat noemen we phishing of identiteitsfraude.
Een illegale organisatie stuurt je een e-mail met een verzoek.
Deze mail wordt gestuurd door een bekende afzender, bijvoorbeeld door de bank waar je een internetrekening hebt. En het
lijkt alsof de e-mail echt van je bank komt.
In de e-mail word je gevraagd om persoonlijke gegevens in te
vullen, zoals je bankrekeningnummer of je wachtwoord. Met verschillende redenen. Vaak wordt gezegd dat deze gegevens nodig
zijn om te controleren of je wel de juiste persoon bent. Of dat ze
de service en dienstverlening willen verbeteren. En dat die gegevens nodig zijn omdat ze moeten controleren of de oude gegevens nog juist zijn. Meestal wordt er ook gedreigd met een waarschuwing. Als je bijvoorbeeld niet direct reageert, zal de bank je
rekening stopzetten. Geef je e-mail adres alleen aan mensen die
je kent. Als je je e-mail adres wel op een internetpagina invult,
moet je zeker weten dat het veilig is.
Wees voorzichtig met je persoonlijke gegevens in e-mails en op
webpagina’s als iemand ze aan je vraagt. Geef die alleen als je
zeker weet dat het veilig is.
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