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Beste Buurtbewoner,
Essen, 9 februari 2017:

Nieuwe phishing-mails:
Er worden e-mails verstuurd uit naam van DHL, met de vraag om geld over te schrijven naar
een rekening of om een prepaid kaart aan te kopen en over te maken aan DHL.
Indien u hieraan niet zou voldoen, zal u zogenaamd voor de commissie juridische zaken
dienen te verschijnen om het geschil alsnog op te lossen. Er wordt druk gezet door u te
vragen het geld binnen maximum een vijftal dagen over te maken.
Ga hier niet op in, en open zeker geen links die zich in de e-mail bevinden!
Dit betreft een phishing-mail: Waar dien je op te letten indien je dergelijke e-mails krijgt?
● Er wordt gedreigd met politie, advocaten, juridische commissies, …
● Er wordt gevraagd om het geld reeds binnen enkele dagen op hun rekening over te
schrijven. Zo hebt u weinig tijd om na te denken, te informeren, en eventueel te twijfelen
aan de inhoud van de e-mail. Legitieme bedrijven zullen, indien nodig, u minstens 30 dagen
de tijd geven om te betalen.
● Bent u niet zeker? Neem dan telefonisch contact op met het bedrijf dat de e-mail heeft
gestuurd. Doe dit niet op basis van de contactgegevens in de e-mail, maar zoek op internet
naar de juiste gegevens!
Mocht u toch een aangifte willen doen, kan u dit doen via Meldpunt België op het internet
adres https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/ .
De e-mail van DHL zag er als volgt uit, maar let op dat dit ook uit naam van andere bedrijven
afkomstig kan zijn!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oplichters misbruiken Bol.com om uw bankkaartgegevens te stelen
‘Uw KBC-team’, zo staat er onder een mail die via het internet
wordt verstuurd met de mededeling dat internetwinkel Bol.com
volgende week maandag 342,45 euro van uw rekening haalt.
“Het gaat hier uiteraard om een geval van phishing of
internetfraude. Zeker niet op reageren”, zegt de politie.
“U hebt Bol.com gemachtigd om periodiek geld van uw rekening af te schrijven”, staat in de mail
die verzonden is door KBC Bank. Zo lijkt het toch, want het gaat om pure oplichting.
“De afschrijving van 342,45 euro vindt op maandag 13 februari 2017 voor het eerst via een
Europese domiciliëring plaats. U ontvangt dit bericht zodat u kunt controleren of de afschrijving
terecht is. Is de afschrijving niet terecht dan kan u deze hier weigeren door u zelf te verifiëren met
uw KBC-Kaartlezer 2.0. Wanneer de domiciliëring al heeft plaatsgevonden dient u contact op te
nemen met KBC-Telecenter....”, zo staat er verder.
Om alles zo echt mogelijk te laten lijken, wordt de mail ondertekend met ‘Uw KBC-team’.
De aandachtige lezer zal wel merken dat de mail met een Nederlands adres is verstuurd.
Bij de politie kennen ze de Bol.com-truc “Via de e-mail proberen de oplichters aan de
kredietkaartgegevens van hun slachtoffers te geraken. Wie de mail krijgt kan hem best direct
verwijderen en mag er in geen geval op in gaan. Bol.com of eender wie kan niet zomaar geld van
uw rekening halen als u daar zelf geen toestemming hebt voor gegeven”, klinkt het.
KBC waarschuwt op haar website en Facebookpagina voor de Bol.com-oplichters. “We raden
iedereen aan om de mail weg te gooien en er dus vooral niet op in te gaan”, zegt de
woordvoerder.
“We krijgen veel van die mails, maar zien wel dat onze klanten intussen genoeg op de hoogte zijn
en weten dat ze er niet mogen op ingaan.”
Bron: Het Nieuwsblad
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Vraag van de coördinator BIN Kammenstraat:
Hebben BIN-Leden onlangs ook personen waargenomen, die aan deurklinken
van huizen voelen?
Gelieve dit dan eventjes te melden bij de Politiediensten: 03/620.29.29
Onlangs zonden wij nog een BIN-Flash over reclame-rondbrengers,
die aan deurklinken van huizen voelen of deze niet gesloten zijn.
Een BIN-Lid heeft dit gisteren meegemaakt en direct de Politie gebeld.
Deze waren zeer snel ter plaatse en konden de twee rondbrengers (en 2 personen
in een witte camionet die volgde) (allen buitenlanders) tegenhouden
en hen ondervragen.
Vorige BIN-Flash was volgende: Essen, zondag 22 januari 2017:
Er zou melding zijn gemaakt over een (valse?) reclame-rondbrenger, die ongepast
ook aan deurklinken zou voelen.
Mocht U zo’n feiten zien of meemaken, gelieve dan DRINGEND
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(op het moment zelf) de Politie te bellen
,
dan kunnen zij die persoon ter plaatse controleren, wanneer deze nog in de buurt is.
PS: het is echter niet de bedoeling om de echte reclame-rondbrengers te viseren.

VERWITTIG BIJ (elk) VERDACHT GEDRAG STEEDS DE POLITIE !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bericht op vraag van de Hulpdiensten 112:
Morgen, 11 februari is het Europese 112-dag.
Alles staat in het teken van de kinderen en hoe zij het noodnummer kunnen leren gebruiken.
Jullie kunnen helpen door onderstaande boodschap zoveel mogelijk te verspreiden op jullie
website(s), bij jullie leden, in de eigen familie en op de sociale media.
Weten jouw kinderen al hoe ze het noodnummer 112 moeten bellen? En de kinderen van je
familie en vrienden? Toon hen het 112 kidsfilmpje
en speel een 112-spelletje via
http://www.112.be/nl/kids
Help ons om alle kinderen te leren hoe levens te redden door dit bericht te delen.
Hartelijk dank voor jullie medewerking !
Vriendelijke groeten,
Edit De Nef
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokale politie Grens
Kapellensteenweg 32 - 2920 Kalmthout
Tel.: 03 620 29 29 - Fax: 03 620 29 39
E-mail: info@pzgrens.be - Website: www.pzgrens.be

Samen staan we sterk !
101 – 112 – 03/620.29.29.
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Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.

BIN : SAMEN VEILIG !

