
 

 

 

 

 

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! 
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