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   Emails that appear to be from a trusted source, 
asking to click a link or open an attachment.

THE PURPOSE OF THE HACKER
Getting you to click on a link or attachment.

TIP
Hover over the link to reveal the destination 
address before clicking. Check the file extension 
before opening an attachment. Never open files 
with the .exe file extension and be careful of file 
extensions ending with an 'm': these files may 
contain macros and are potentially harmful.

     A more advanced phishing attack with 
customized information that makes the 
attacker seem like a known source and makes 
you feel personally addressed.

THE PURPOSE OF THE HACKER
Deceiving by making you think they have a 
connection with you, making you more likely 
to transfer money or send sensitive 
information.

TIP
Reveal the real sender by hovering over the 
displayed name.

     A senior officer at your company, usually 
the MD, CEO, or CFO, will send you an email 
asking you to initiate a payment transfer or 
change the company's bank account number.

THE PURPOSE OF THE HACKER
Have your money transferred to their bank 
account.

TIP
Before accepting new suppliers or changing 
information from existing suppliers, it is best 
to contact the person by telephone for 
confirmation. Do not use the phone number 
mentioned in the mail.

     A highly targeted spear phishing attack 
targeting senior executives or individuals 
with access to highly valuable information.

THE PURPOSE OF THE HACKER
Deceiving you into disclosing confidential 
information about your business.

TIP
If anything seems out of the ordinary about 
the request, pick up the phone and call the 
person to verify the request. Do not use the 
phone number listed in the email.

More tips & tricks from PaSMaN, visit www.bewaakjeprivacy.be.  
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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 
bestemmings-adres te onthullen voordat u klikt. 
Controleer de bestandsextensie voordat u een 
bijlage opent. Open nooit bestanden met de .exe 
bestandsextensie en wees voorzichtig met 
bestandsextensies die eindigt met een 'm': deze 
bestanden kunnen macro's bevatten en zijn 
mogelijk schadelijk

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

HET DOEL VAN DE HACKER
Misleid u door te denken dat zij een connectie 
met u hebben, waardoor u 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 
jouw 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 u nieuwe leveranciers accepteert of 
informatie van bestaande leveranciers 
wijzigt, contacteer je best telefonisch de 
persoon hierover ter bevestiging, gebruik 
niet het telefoon nummer vermeld in de mail.

Soorten

aanvallen

Hoe Phishing te 
herkennen en jouw 
organisatie te 
beschermen tegen 
Phishing aanvallen 
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