10 meest voorkomende kenmerken van phishing e-mails
Phishing is een van de meest voorkomende aanvalsmethoden die worden
gebruikt door cybercriminelen en waar we waarschijnlijk allemaal het meest
bekend mee zijn. Gelukkig zijn er tekenen die u kunnen helpen om te
identificeren ofdat een e-mail al dan niet oplichterij is.

Vragen om persoonlijke informatie

Geen van de organisaties zullen je mailen met de vraag
om je adres, telefoonnummer, ID-nummer of andere
persoonlijke data.

Tegenstrijdigheden in links

Laat uw muispijltje even rusten op links om de volledige URL weer te
geven. Als het ergens naar toe leidt dat niet logisch thuis hoort in de
context van de e-mail of er onzinnig uitziet, klik dan niet.

Onrealistische bedreigingen

Phishing-e-mails bevatten vaak bedreigende taal, zoals "achterstallige
betaling!" of "uw account is gehacked!" om een reactie van hun
doelwit uit te lokken.

Standaard begroeting

In tegenstelling tot legitieme entiteiten die u zullen aanspreken met
uw volledige naam, kiezen phishing-e-mails meestal voor standaard
groeten, zoals Geachte klant of Geachte heer / mevrouw.

Een gevoel van urgentie

Net als onrealistische bedreigingen, zijn e-mails waarin u wordt
aangespoord op een link te klikken of een bijlage te downloaden of
uw account onmiddellijk bij te werken, waarschijnlijk oplichting.

Er wordt je gevraagd geld over te
maken

Of het nu gaat om achterstallige belastingen of een aanbetaling om
kosten te dekken, elke e-mail die om geld vraagt, moet onmiddellijk
de alarmbellen laten rinkelen.

Te mooi om waar te zijn

Het oude gezegde blijft waar: als het te mooi is om waar te zijn, is het
waarschijnlijk niet waar. Denk daaraan wanneer je een e-mail
ontvangt waarin wordt beweerd dat je de loterij hebt gewonnen.

Slechte spelling en grammatica

De meeste standaard phishing-pogingen bevatten spelfouten of
grammaticafouten of bevatten lastige formulering / frasering.

Verdachte bijlagen

Bijlagen zijn niet altijd schadelijk, maar wees uiterst voorzichtig
wanneer u ze onverwacht ontvangt.

Van een overheidsinstantie

In bijna alle gevallen gebruiken overheidsinstanties e-mail niet om
iets belangrijks mee te delen.
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