
VEILIG EN 
VERANTWOORD 

INTERNETGEBRUIK

Internet en e-mail zijn niet meer weg 
te denken uit ons dagelijks leven. 
We kunnen niet alleen gemakkelijk 
zoeken naar bijvoorbeeld informatie 
en filmpjes, maar we kunnen deze ook 
zelf plaatsen op het internet, waardoor 
miljoenen mensen het kunnen bekijken.

Online bankzaken doen? Dat kan! En 
wat dacht je van chatten, daten en 
gamen? Ook dát is mogelijk!

De mogelijkheden groeien alleen maar. 
Met deze mogelijkheden groeien ook 
de risico’s die aan dit gebruik kleven. 

WAT KUN JE DOEN 
OM JEZELF TE 
BESCHERMEN?

Voorzichtig!
• Geef nooit je wachtwoorden, privé- 

gegevens of rekeningnummers prijs 
op basis van een e-mail. Verander 
regelmatig de wachtwoorden van je 
e-mailadres(sen) en je modem.

Doen!
•  Installeer en update regelmatig 

een spamfilter, een anti-virus-
scanner en anti-spyware software 
op je devices (apparaten). 
Sommige apparaten hebben een 
automatische update functie.

Let op! 
•  Online bankieren of online aan-

kopen zijn veilig als de link van 
de website begint met: https:// in 
plaats van met http://.

 
• Ga nooit in op e-mails of sms’jes 

die je willen laten geloven dat je 
device (apparaat) in gevaar is of 
dat je een loterij hebt gewonnen.

TIPS VOOR  
OPTIMAAL MODEM 

GEBRUIK

Je hebt net een internet 
breedbandmodem in bruikleen 
van Telesur ontvangen. Omdat 
wij willen dat je er optimaal gebruik 
van kunt maken, geven wij je enkele 
onderhoudstips mee:

Plaats de modem op een droge, 
goed geventileerde plek.

Koppel de modem op een stroom-
stabilizer, zodat eventuele (lichte) 
stroomschommelingen kunnen worden 
opgevangen.

Kies voor een centrale plek in je 
huis voor een goed Wifi-bereik.

Plaats je modem liever niet in 
de buurt van andere elektrische 
apparaten zoals, een microwave 
of een cordless telefoon. Dit om 
storingen te voorkomen. 

Zorg ervoor dat de modem en de 
kabels niet stoffig, verhit of vochtig 
worden. Regelmatige controle is 
noodzakelijk.

De modem heeft een AAN/UIT 
knop. Gebruik deze als je opmerkt 
dat de verbinding traag wordt of 
steeds verbreekt.  Druk de knop 
UIT, wacht 5 -10 seconden en druk 
de knop weer AAN. De verbinding 
kan zich herstellen.



•  Reageer niet op e-mails waar 
je wordt gevraagd om je bank-
gegevens of wachtwoord in te 
vullen. Ook niet als het er officieel 
uitziet! Ga eerst na als de e-mail 
inderdaad afkomstig is van de 
bewuste organisatie/bedrijf.

 
• Reageer niet op spam en klik nooit 

op links in een spambericht.

• Open nooit bestanden die met 
e-mails worden meegestuurd, tenzij 
je de afzender kent en vertrouwt.

VOOR STORINGEN, VRAGEN, 
KLACHTEN OVER ONZE 

DIENST KUN JE BELLEN MET DE 
HELPDESK OP HET NUMMER 152 

Deze is van maandag t/m zondag  
24 uur per dag ter beschikking!
Voor meer informatie bezoek  

www.telesur.sr

Deze brochure is een uitgave 
van Telesur. 

Wijzigingen onder voorbehoud. VERANTWOORD 
INTERNETTEN


