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   E-mails die lijken te komen van een vertrouwde 
bron en vragen om op een link te klikken of een 
attachment te openen.

HET DOEL VAN DE HACKER
Jou zo ver krijgen om op een link of attachment te 
klikken. 

TIP
Plaats de muisaanwijzer over de link om het 
bestemmingsadres te onthullen voordat je klikt. 
Controleer de bestandsextensie voordat je een 
bijlage opent. Open nooit bestanden met de .exe 
bestandsextensie en wees voorzichtig met 
bestandsextensies die eindigen met een 'm': deze 
bestanden kunnen macro's bevatten en zijn 
mogelijk schadelijk.

     Een meer geavanceerde phishingaanval 
met aangepaste informatie waardoor de 
aanvaller een gekende bron lijkt en je je 
persoonlijk aangesproken voelt.

HET DOEL VAN DE HACKER
Misleiden door je te laten denken dat zij een 
connectie met je hebben, waardoor je meer 
geneigd bent geld over te maken of gevoelige 
informatie te verzenden.

TIP
Open de echte afzender door over de 
weergegeven naam te zweven.

     Een hooggeplaatste functionaris bij je 
bedrijf, meestal de MD, CEO of CFO, stuurt je 
een e-mail waarin je wordt gevraagd een 
betalingstransfer te starten of het 
bankrekeningnummer van het bedrijf te 
wijzigen.

HET DOEL VAN DE HACKER
Jou geld laten overschrijven naar hun 
bankrekening.

TIP
Voordat je nieuwe leveranciers accepteert of 
informatie van bestaande leveranciers 
wijzigt, contacteer je best telefonisch de 
persoon hierover ter bevestiging. Gebruik 
niet het telefoonnummer vermeld in de mail.

     Een zeer gerichte spear-phishingaanval, 
gericht op senior executives of personen die 
toegang hebben tot zeer waardevolle 
informatie.

HET DOEL VAN DE HACKER
Jou misleiden om vertrouwelijke informatie 
over jouw bedrijf door te geven.

TIP
Als iets ongewoons lijkt aan het verzoek, 
neem je de telefoon op en bel je de persoon 
om het verzoek te verifiëren. Gebruik niet 
het telefoonnummer vermeld in de e-mail.

Meer tips & tricks van PaSMaN, kijk op www.bewaakjeprivacy.be.  
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It’s a bonus for you! Please,
send me your bank account
data, including card number.
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