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Beste Buurtbewoner,

ONZE BESTE WENSEN, een VEILIG en
GEZOND 2020 !
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Opgelet: fraudeurs doen zich voor als Card
Stop
07/01/2020 om 11:37 door mtm | Bron: BELGA N

Er circuleren momenteel sms’jes, met als afzender Card Stop, waarin wordt gevraagd om
dringend de bankkaart te (de)blokkeren. Het gaat om oplichting, zo waarschuwen
bankenfederatie Febelfin en betaalnetwerkbeheerder Worldline.
Het gaat om valse berichten die helemaal niet door Card Stop worden verzonden maar door
fraudeurs. Een link in de sms leidt naar een valse website waar mensen hun bancaire gegevens
moeten doorgeven. “Het resultaat? Een groot risico op fraude en dus vaak een geplunderde
rekening”, luidt de waarschuwing.
De techniek die de fraudeurs gebruiken is een variant van phishing. Daarbij hengelen fraudeurs naar
de bankgegevens van hun slachtoffers. Hun modus operandi: een bericht met een link naar een nagenoeg perfect - nagemaakte website. Vaak sturen ze een e-mail, maar meer en meer ook
sociale mediaberichten of zoals in dit geval sms’jes. Er bestaat zelfs een specifieke naam voor
phishing via sms’jes: smishing.
Hoe bescherm ik mezelf tegen smishing?
1. Geef nooit je pincode of andere bankcodes door via telefoon, mail, sms of sociale media.
Een bank zal je dat nooit vragen. Ook Worldline, de beheerder van Card Stop, zal dat nooit
doen.
2. Negeer berichten die je via een link naar een (valse) betaalsite of een (nagemaakte) app of
site van je bank brengen.
3. Voer alleen overschrijvingen uit in de vertrouwde app van de bank op je smartphone of via
de beveiligde website van je bank.
Toch in de val getrapt? Onderneem dan volgende stappen:
1.
2.
3.
4.

Neem contact op met je bank.
Verwittig Card Stop (070/344.344) als je ook kaartgegevens hebt doorgegeven.
Verander je codes.
Dien een klacht in bij de politie.

Bron: HN
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Ze zijn één week verplicht, en er zijn al valse
‘controleurs van rookmelders’ op pad

iStock Beeld ter illustratie.

De gemeente Wetteren waarschuwt voor valse controleurs die zogezegd in opdracht van de gemeente controles
uitvoeren over de aanwezigheid van rookmelders in de woning. “Het gemeentepersoneel voert geen huisbezoeken
uit in verband met de aanwezigheid van rookmelders.
Wie ‘iemand van de gemeente’ aan de deur krijgt, wordt gevraagd onmiddellijk de politie te contacteren”,
aldus de gemeente.
Sinds 1 januari 2020 zijn rookmelders verplicht in elke woning.
“Toch willen wij de bevolking ervan op de hoogte brengen dat het gemeentepersoneel geen huisbezoeken of
woningcontroles doet in verband met de aanwezigheid van de rookmelders.
Eerder deze dag kregen we een telefoon van een bezorgde burger wiens buur bezoek had gekregen van iemand van
de gemeente om zijn woonst te controleren op de aanwezigheid van rookmelders. Al snel bleek dat er geen
gemeentepersoneel langs was geweest bij deze persoon. De politie werd onmiddellijk op de hoogte gebracht.”
Onmiddellijk politie bellen
Krijg je zulke personen aan de deur, laat deze in geen enkel geval binnen in je woonst en verwittig
onmiddellijk de politie. Wees waakzaam naar personen die van deur tot deur gaan en verwittig eventuele (oudere)
buren en familieleden over het feit dat ze deze mensen niet mogen binnenlaten in hun woning.
Het gemeentepersoneel voert enkel woningcontroles uit op afspraak en in samenspraak met de bewoners.
Bron: HLN.
PS: In ESSEN zijn nog GEEN MELDINGEN HIEROVER BINNENGEKOMEN, maar bij deze willen wij eventuele
dieven voor zijn, om geen kans te laten maken in onze BIN.
Een gewaarschuwd persoon is er twee waard!
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