ZIN & SENIORWEB

Veiligonderweg
online
Buitenshuis iets opzoeken op uw telefoon? Wees op uw hoede! Internetten onderweg
is niet altijd veilig. Gebruikmaken van openbare wifinetwerken is geen aanrader,
omdat zo wachtwoorden onderschept kunnen worden. Waar moet u op letten?

Het beste advies voor
buitenshuis internetten:
geen openbare netwerken
gebruiken. Gebruik het
liefst gewoon uw eigen
databundel (3G/4G), want
dat is het veiligst. Is dit
niet mogelijk en kiest u
toch voor een openbaar
wifinetwerk, let dan in
elk geval op de volgende
zaken:

1
2

Gewoon wat surfen, bijvoorbeeld een berichtje lezen op
Nu.nl, kan in principe niet
zoveel kwaad.

Gevoelige informatie delen
via uw internetprogramma
door te internetbankieren,
e-mailen of facebooken is sterk af te
raden. U loopt dan namelijk het
risico dat de wachtwoorden worden
onderschept. Moet u toch echt dat
mailtje versturen? Onthoud dan dat
apps altijd veiliger zijn en gebruik
bijvoorbeeld de Outlook- of Gmailapp, de app van uw bank of de
Facebook-app!

3

Gebruikt u openbare net
werken van bijvoorbeeld de
NS? Zet wifi dan onderweg uit
als u er op dat moment geen gebruik
van maakt. Of verwijder het netwerk
als u deze niet meer nodig heeft. De
meeste apparaten blijven zoeken
naar bekende netwerken wanneer
wifi actief is. Door wifi uit te zetten
of het netwerk te verwijderen, voorkomt u dat het apparaat verbinding
maakt met een nepverbinding
die zich voordoet als een bekend
netwerk.

Meer weten over veilig internetten onderweg? Ga naar Seniorweb.nl/zin-magazine

Heeft u een vraag of wilt u meer weten over SeniorWeb?
Bel naar 030 – 276 99 65 of ga naar Seniorweb.nl/zin
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