
7 securitytips voor  
een zorgeloze zomer
Eindelijk vakantie! Zon, zee, cocktail. Krantje  
downloaden of tickets bestellen via de hotel-wifi…  
Maar hoe voorkom je dan dat cybercriminelen de  
pret vergallen?

FACTS & FIGURES

TIP 1: 
Kijk uit voor  
vakantie-aanbiedingen
Last-minute op zoek naar een hotel, vlucht of  
excursie? Kijk dan uit voor aanbiedingen die te mooi 
lijken om waar te zijn.

Oplichters zijn dol op de vakantie periode. Het aantal 
online scams met het thema ‘vakantie’ nam in een 
jaar tijd toe met 33%.

TIP 5: 
Blijf up-to-date
Gaat je tablet of laptop mee op vakantie, al is het 
maar om onderweg een filmpje te kijken? Voer dan 
ook tijdens je vakantie security-updates uit.  
Zo blijf je veilig.

Als een kwetsbaarheid in software eenmaal bekend 
is, maken cybercriminelen er vaak al binnen een 
week misbruik van.

TIP 7: 
Maak gebruik van MFA
Het is een van de belangrijkste adviezen voor 
een betere basisbeveiliging: gebruik multifactor-
authenticatie. Ook op vakantie.

Volgens Microsoft is met MFA 99,9 procent van de 
aanvallen op accounts te voorkomen.

TIP 3: 
Mijd openbare hotspots
Laat publieke wifi-hotspots zoveel mogelijk links 
liggen. Maak in plaats daarvan verbinding via je 
eigen mobiele hotspot.

In 2018 slaagde een 86-jarige man met weinig  
IT-kennis er binnen 16 minuten en 40 seconden in 
om een wifi-hotspot te hacken.

TIP 2: 
Maak je OoO  
zo generiek mogelijk
Met informatie uit out-of-office-meldingen kunnen 
aanvallers hun berichten een stuk persoonlijker en 
overtuigender maken. “Volgens Piet kan ik dit  
bestand naar jou sturen.” Wees daarom spaarzaam 
met informatie.

93% van de werknemers schakelt de OoO in als ze op 
vakantie gaan. Ruim de helft vermeldt persoonlijke 
contactinformatie en de duur van absentie.

TIP 6: 
Meld diefstal of verlies direct
De zakelijke tablet of smartphone onvindbaar? Meld 
dit direct om te voorkomen dat gegevens in verkeerde 
handen vallen.

Met Mobile Device Management (MDM) kan Ratho  
op afstand apparaten blokkeren en gegevens  
verwijderen.

TIP 4: 
Gebruik een VPN 
Ben je aangewezen op een wifi-hotspot? Maak dan 
gebruik van een virtual private network (VPN) dat de 
uitgewisselde gegevens versleutelt.

Windows Edge-gebruiker?  
Microsoft test momenteel een VPN die in de browser 
zit ingebakken. Stay tuned! 
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