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Meest veilige verbindingen
 Bedraad vanaf eigen router
 Wifi van eigen router  beveiligd met een goed wachtwoord

 3G/4G telefoonverbinding (met SIM-kaartje)
 VPN-verbinding
Al deze verbindingen zijn geschikt voor veilig dataverkeer
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Beveiliging van Wifi-router
WEP-versleuteling (niet goed genoeg)
WEP-encryptie (Wired Equivalent Privacy) is een manier om de gegevens die over het draadloos netwerk verstuurd worden,
te versleutelen. Hoewel deze versleuteling compatibel is met bijna elke router, wordt het gebruik ervan enigszins afgeraden:
de beveiliging (met DES) is te zwak; de WEP-sleutel is eenvoudig te kraken.
Het nadeel van WEP is dat alleen de toegang tot de router wordt versleuteld. Het dataverkeer wordt niet versleuteld.
WPA-versleuteling (goed)
WPA-encryptie maakt gebruik van 'Autonomous Rekeying', vrij vertaald 'zelfstandige versleuteling'. De versleuteling bij WPA
is niet alleen sterker dan WEP, maar er wordt ook geregeld van sleutel gewisseld.
Deze beveiliging is veiliger dan de WEP-beveiliging, maar blijkt ook kraakbaar te zijn. De versleuteling wordt echter niet door
alle routers en toebehoren aanvaard, kies eventueel een WPA-versleuteling. Een WPA-versleuteling is aan te bevelen boven
een WEP versleuteling.
Gebruik een moeilijk te kraken wachtwoord
Elke beveiliging en versleuteling ten spijt is uw beveiligde netwerk weinig waard indien het wachtwoord eenvoudig te raden is.
Besef dat het onheil meestal wordt aangericht door mensen uit uw omgeving (letterlijk te nemen), en dat die bijgevolg uw
naam (en eventuele bijnamen of de naam van uw huisdier) weten. Om een veilig wachtwoord te kiezen, kiest u een
wachtwoord van voldoende lengte (langer dan 6 tekens), dat niet voorkomt in een woordenboek en zorgt u dat er zowel
letters, cijfers, als vreemde tekens (@,#,!,+) in voor komen.
Voor meer informatie zie de webpagina van Wikibooks: Veilig op draadloos internet
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Minder veilige verbindingen
 Wifi van camping, hotel, etc. met wachtwoord




Toegang betaald of gratis
Toegang continue of voor beperkte periode
Iedere gast krijgt het zelfde wachtwoord

 Open Wifi (zonder wachtwoord)



Maakt je kwetsbaar, doelwit voor hackers
Meest onveilige verbinding

Bij deze verbindingen dus nooit financiële transacties uitvoeren:
Niet internetbankieren
Niet online shoppen

Eventueel smartphone (3G/4G) als Wifi-hotspot gebruiken.
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Privacy op internet

Privacy op internet
 Cookies
 Gegevenstoegang op smartphone/tablet
 Kleine lettertjes op websites
 Keuze email adressen
 Sociale media
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Soorten Cookies
 Functionele Cookies
Nodig voor goed functioneren van de website
Onthoud inlognaam, winkelwagentje e.d. of zorgt dat u ingelogd blijft.

 Analytische cookies
Houd bij hoe vaak u de site bezoekt en een advertentie aanklikt
Kunnen geplaatst worden door eigenaar van de site of door derden

 Tracking Cookies
Maakt het mogelijk om te volgen wie er allemaal op een website komt
Kan gebruikt worden om gericht te adverteren
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Cookiewet juni 2012
Bezoekers dienen geïnformeerd te worden welke cookies er op de PC
geplaatst worden. De gebruiker dient toestemming te verlenen.
Voor functionele cookies is geen toestemming vereist.
Meeste websites bieden de mogelijkheid
om te kiezen welke cookies men toestaat:

In dit geval zijn functionele en analytische
cookies verplicht.
Marketingcookies kunnen tegengehouden
worden door het vinkje weg te halen.
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Voorbeeld cookie acceptatie
Niet bij alle sites krijg je een keuzemogelijkheid.
Bij sommige sites, zoals het Algemeen Dagblad, moet je
alles accepteren om de website te kunnen bekijken.
In




de tekst wordt uitgebreid gemeld:
AD en derden kunnen advertenties tonen
Er worden cookies van derden geplaatst
Een hele lijst van derde partijen waar persoonsgegevens
mee gedeeld worden
 Door op “JA” te klikken ga je overal mee akkoord
Zonder dit akkoord kan je de nieuwspagina niet bekijken.
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Gegevenstoegang Smartphone
Om goed te kunnen functioneren hebben apps toegang vaak nodig
tot:
 (GPS-)locatie om goed te weten waar men is
 Gegevens van uw contacten (bv WhatsApp)
 Foto’s op het toestel
Kijk bij het installeren van een app kritisch naar de voorwaarden, sta alleen de dingen
toe die nodig zijn voor een goed functioneren.
Via de instellingen van de smartphone kan de toegang tot locatiegegevens geblokkeerd
worden. Helaas werken een aantal apps dan niet meer.
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Locatiegegevens Google
 Google Maps slaat standaard continue alle locatiegeschiedenis op.
 Je kan daardoor precies terugkijken waar je allemaal geweest bent,
Google dus ook!!
Google geeft op een eigen site uitgebreid informatie hierover, ook hoe het uit te schakelen:
Uw locatiegeschiedenis beheren
De Consumentenbond geeft ook uitgebreide informatie hierover:
Google en Privacy
Op de site Internet Privacy geeft de Consumentenbond informatie over privacy op alle
mogelijke apparaten en platforms.
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Delen van informatie
Enkele tips:
 Ga niet te snel in op aantrekkelijke aanbiedingen, vaak geeft u hiermee
toestemming voor allerlei zaken (email/telefoon)
 Gebruik uw hoofd-emailadres bij voorkeur niet voor allerlei commerciële
bedrijven, maak hier liever een apart adres aan, bv een alias-adres.
 Reageer nooit op spam emails
 Klik niet zomaar op links in emails of berichten (zie bij Phishing)
 Klik niet zomaar op bijlagen in emails
 Wantrouw bedrijven die telefonisch contact leggen
 Wees spaarzaam met het delen van persoonlijke gegevens op sociale media:





Deel nooit adres, telefoonnummer en email adres
Deel nooit wanneer u op vakantie bent
Zet zaken waarvan u niet wilt dat ‘vage’ kennissen het over u weten nooit op Facebook
Als u meedoet aan een openbare forumdiscussie, overweeg dan een schuilnaam te nemen
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Voorkom identiteitsfraude
Het ministerie heeft een
folder uitgegeven ter
voorkoming van
IDENTITEITSFRAUDE
(zie bijgevoegd document)
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Accounts op Websites

Accounts op websites
Voor allerlei diensten en websites dient ingelogd te worden met een
emailadres + wachtwoord.





Kies voor een onbelangrijke site een apart emailadres, bv een alias.
Kies voor deze websites ook een eenvoudig (bijna) identiek wachtwoord.
Mochten deze gegevens in verkeerde handen vallen dan is er geen man overboord.
Mocht er veel spam op dit adres binnen komen, dan neem je een ander emailadres.

 Gebruik uw hoofd-emailadres alleen voor belangrijke zaken.
 Kies hierbij (per account) een sterk wachtwoord.
 Een sterk wachtwoord bestaat uit een reeks van cijfers, letters en tekens.
 Géén bestaande woorden gebruiken, geen persoonlijke gegevens, geen reeks van het
toetsenbord en zeker geen naam + geb.datum (zoals Rita1957).
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Wachtwoorden onthouden
U kunt uw wachtwoord als volgt onthouden:
 Uit het hoofd: zal niet lukken
 Opschrijven (boekje of in bestand op geheime plaats)
 Door de internetbrowser
 Online wachtwoord beheerdienst zoals LastPass
Gebruikersnaam + wachtwoord door de browser (Edge, Chrome, etc.) alleen voor
onbelangrijke sites laten onthouden.
Iedere andere gebruiker van uw apparaat heeft in dat geval de beschikking over uw
inloggegevens.
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SPAM & Phishing

SPAM
Allerlei vormen van ongewenste email berichten

Twee categorieën:
1. Normale SPAM: onschuldig, maar lastig





Ongevraagde reclameboodschappen
Vergelijkbaar met de foldertjes in de brievenbus
Moeilijk van af te komen
Deel wordt al door provider (KPN, Ziggo e.d.) weg gefilterd

2. Lastig en gevaarlijk  PHISHING
 Ook ongevraagd
 Bedoeld om data te verzamelen of om mensen op te lichten
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SPAM
Wat te doen bij Spam:
 Net als met de foldertjes: gewoon weggooien
 Afzender blokkeren
 Klacht melden bij Autoriteit Consument & Markt:

www.spamklacht.nl

Let op
ACM (Autoriteit Consument & Markt), de toezichthouder die over de website
spamklacht.nl gaat, behandelt geen individuele klachten.
Het indienen van uw klacht lost dus niet direct uw individuele probleem op.
Uw klacht is wel belangrijk om een onderzoek te gaan doen.
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SPAM
Blokkeren van spam

(bron Consumentenbond)

Gmail: open of selecteer de mail en kies bovenaan:
– het ‘Uitroepteken’-icoontje om spam te rapporteren
– voor ‘Meer’ en dan ‘berichten zoals deze filteren’ om bijvoorbeeld bepaalde
onderwerpen te blokkeren
– Blokkeren van afzender: zie Google’s stappenplannen voor ongewenste mail voor
verschillende systemen
Outlook.com (Live/Hotmail):
– Rechtsklik op de mail en kies ‘Regel maken’ om bijvoorbeeld bepaalde
onderwerpen te blokkeren
– Zie voor meer opties de tips van Microsoft voor ongewenste mail
Outlook 2010/2013/2016:
Rechtermuisklik op het mailtje en kies onder ‘Ongewenste e-mail’ voor ‘Afzender
blokkeren’ of kies voor ‘Regels’ voor meer opties bij het blokkeren.
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Phishing
Wat is Phishing?
 Phishing is een vorm van oplichting op het internet.
 De slachtoffers worden vaak via een e-mail benaderd.
 In de mail staat een link die het slachtoffer naar een valse website lokt. Zo'n e-mail
lijkt te komen van een betrouwbare instantie, bijvoorbeeld een
creditcardmaatschappij of een bank.
 Het verzoek van de oplichter is meestal om 'de inloggegevens te controleren'.

Wat gebeurt er als u op een phishing-link in een email klikt?
 Wanneer u gebruik maakt van zo een link, komt u terecht op een echt lijkende
website.
 Via de website laat de oplichter u inloggen met uw inlognaam en wachtwoord of
creditcardnummer. Hierdoor krijgt de oplichter uw persoonsgegevens in handen.
Met alle gevolgen van dien!
 Het doel van de oplichter kan bijvoorbeeld zijn om met uw gegevens spullen te kopen
en/of geld van uw rekening te halen.
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Nepmail herkennen
 Adres afzender
–

dit moet volledig overeenkomen met het bedrijf

 Aanhef
–

dit moet persoonlijk zijn, dus niet ‘geachte klant’

 Vragen naar persoonsgegevens
–

de bank zal nooit per mail belangrijke gegevens vragen

 Taalgebruik en vormgeving
–

wordt steeds beter, dus nauwelijks nog een criterium

 Links
–

via een link kan schadelijke software geïnstalleerd worden of leiden naar een
foute website

 Bijlage
–

open nooit aan een bijlage in een verdachte mail, zeker geen zip-file
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PHISHING-voorbeelden Consumentenbond

Consumentenbond.nl
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FILMPJE

Hang op - Klik weg - Bel uw bank
YouTube
filmpje
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Internet bankieren

Veilig Internetbankieren
De website Veiligbankieren.nl geeft uitgebreide informatie:
Veiligheidsregels
 Houd uw beveiligingscodes geheim*
 Zorg ervoor dat uw bankpas nooit door een ander gebruikt wordt
 Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt voor uw
bankzaken
 Controleer uw bankrekening
 Meld incidenten direct aan de bank en volg aanwijzingen van de bank op
Wat te doen bij verlies van pasjes?
Ook hier geeft Veiliginternetbankieren.nl antwoord op: Meldnummers
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PC-check voor bankieren
1. Is het besturingssysteem (W10 of iOS) van uw computer up-to-date?
2. Wordt het besturingssysteem automatisch vernieuwd?
3. Is uw wifi-verbinding beveiligd met een wachtwoord?
4. Gebruikt u de nieuwste versie van de browser?
5. Gebruikt u een firewall, virusscanner en anti-spyware?
6. Staat de automatische update-functie van alle software aan?
7. Controleert u bij het internetbankieren of het adres begint met ‘https’?
8. Controleert u de naam van de bank in de adresbalk?
9. Verloopt het inloggen zoals gebruikelijk?
10.Weet u wat het hangslotje in de adresbalk betekent?
11.Kloppen de gegevens achter het hangslotje?
12.Controleert u uw bij- en afschrijvingen?
© SeniorWeb Nuenen

29

Bankieren via browser of via de app
 Via de browser thuis op de eigen PC
Zowel bedraad als via een beveiligde wifi-verbinding  VEILIG

 Via de browser op eigen PC (laptop) niet thuis
 Via de browser op een vreemde PC
In beide gevallen is het risico veel te groot  NIET DOEN

 Via de internet-browser van smartphone of tablet
Bij een ‘vreemde’ wifi-verbinding  NIET DOEN
Bij een 3G/4G telefoonverbinding  VEILIG

 Via een bankieren-app op smartphone of tablet
Apps zijn extra beveiligd, de data-verbinding met de bank is versleuteld
Dit geldt voor alle apps zowel bij wifi als bij 3G/4G  VEILIGST
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Meertraps beveiliging
Banken bouwen steeds meer beveiligingen in bij bankieren op de PC.
Voorbeeld laatste beveiliging bij het inloggen bij ING-bank:










Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord
Er wordt gevraagd om met de app te bevestigen
Op jouw mobiel ga je naar de app
Je moet nu met de 5-cijferige pin inloggen
Klik in het scherm op bevestigen
Weer met 5-cijferige pin accorderen
Nu kan je weer terug naar de PC
Het internetbankieren kan beginnen
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Online Winkelen

ONLINE WINKELEN
 Kies bij voorkeur gerenommeerde webwinkels, zoals:
Bol.com, Coolblue, Wehkamp, Mediamarkt, etc.

 Let bij minder bekende winkels op keurmerken:
Thuiswinkel Waarborg
Webshop Keurmerk
Beide keurmerken hanteren met de Consumentenbond afgesproken voorwaarden.
Op de website van de keurmerken kunt u controleren of de webwinkel die het logo
van het keurmerk hanteert bv bij Thuiswinkel.org ook inderdaad ingeschreven staat.

 Bij webwinkels zonder een van deze keurmerken:
Controleer naam, adres en telefoonnummer en zoek naar reviews op Google.
Check ook op vergelijkingssites www.kieskeurig.nl of www.tweakers.nl
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Inloggen bij een winkel
Ben je voor het eerst klant, dan dien je
account aan te maken.
Hier het formulier van WEHKAMP
Belangrijk hierin is:
Naam en adres (anders komt het niet aan)
Emailades (alle communicatie gaat per email)
Na afronding krijgt u diverse emails over
de bestelling, betaling en leverdatum.
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Veilige betaalmethoden
De meeste webwinkels bieden meerdere veilige
betaalmogelijkheden aan.
Deze zijn niet altijd gratis.
Voorbeeld Bol.com:
Hier kan ook achteraf betaald worden!!
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Achteraf betalen Bol.com
Is er bij Bol gekozen voor achteraf betalen,
dan krijg je al snel een email met het verzoek
om te betalen.
Je klikt hier eenvoudig op de knop
Je krijgt dan op internet een scherm met daarop de
mogelijkheid om direct te betalen met de Mobiel
Bankieren App.
1.
2.
3.
4.
5.

Open de app op tablet of smartphone
Klik daarin op menu en klik op scanner
Scan de QR-code in het scherm
Bevestig de betaling met de (5-cijferige) code
KLAAR
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Veilige betaalmethoden
 iDEAL
Meest gebruikte betaalmethode  eigen vertrouwde bankomgeving

 Creditkaart
min  minder beveiliging, alle te gebruiken gegevens staan ook op de kaart
plus  aankoop is verzekerd, er is een terugbetalingsregeling

 PayPal
Gekoppeld aan bankrekening of creditkaart. Opgezet door veilingsite eBay.
Werkt twee kanten uit, u kunt er mee betalen en geld ontvangen

 Bankoverschrijving
 Eenmalige incasso
Verouderde methoden  geven grote vertraging in de afhandeling
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Betalen met iDEAL
Kiest u voor betalen met iDEAL :
1. U selecteert de bank
2. U komt in het internetprogramma van de
bank
3. De gegevens zijn al ingevuld, ook het
bedrag
4. U keurt de betaling op de gebruikelijke
methode goed (met scanner of mobiele
app)
5. U ontvangt een bevestiging van de bank
6. U keert terug op de site van de webwinkel
en ziet dat de betaling geslaagd is
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DigiD

Wat is DigiD
 DigiD staat voor Digitale Identiteit.
 DigiD is de identificatiemethode van de overheid.
 Met de DigiD-code kunt u inloggen op overheidssites.
 Voorheen moest u voor allerlei zaken naar een loket en moest u
zich met een paspoort legitimeren.
 Met de DigiD kunt u zich online legitimeren.
 U kiest zelf een gebruikersnaam en veilig wachtwoord.
 Als extra beveiliging kunt u kiezen voor een SMS-code.
 Met de DigiD app kunt u gemakkelijk en veilig inloggen:
U hoeft gebruikt dan geen wachtwoord, maar een zelf te kiezen pincode.
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DigiD app
De werking van de DigiD app wordt beschreven in:
Inlogmethode DigiD-app
De app werkt met:
iOS (versie 10 en hoger)
Android (versie 6.0 en hoger)

De app wordt ook eenvoudig uitgelegd in een
filmpje: Digid-app animatie

Het activeren van de app is te zien in:
Stappenplan DigiD-app Activeren
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DigiD aanvragen
Het aanvragen van een DigiD wordt in een
stappenplan beschreven:
Stappenplan DigiD-aanvragen
Op de internetpagina www.digid.nl/aanvragen
kan de aanvraag gestart worden.
Na invulling van het burgerservicenummer en
o.a uw adresgegevens ontvangt u een per post
een activeringscode thuis gestuurd.
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Hoe veilig omgaan met DigiD?





Kies een moeilijk te raden wachtwoord
Zorg ervoor dat niemand meekijkt als u uw DigiD-code invult
Wees uiterst zorgvuldig als u uw DigiD op een andere PC gebruikt
Let op dat u een veilige verbinding (hangslotje) heeft als u inlogt
U kunt dit controleren door op het slotje te klikken, u ziet dan een klein venster waarin staat:
‘Staat der Nederlanden Root CA-G2’

 Klik nooit zomaar op links in emails van onbekende afzenders
 Gebruik een goed anti-virus programma op de PC
 DigiD zal u nooit per email of telefoon om uw gebruikersnaam, wachtwoord
of activeringscode vragen
 Op websites waarop u inlogt moet u ook weer uitloggen
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Bescherming

Houd uw Windows PC up-to-date
Op een Windows 10 PC gaat u voor
updates naar Instellingen:
Typ daarvoor in de zoekbalk (links onderin)
de tekst “Windows Update”.
Hier klikt u op “Naar updates zoeken”.
Via “Geavanceerde opties” kunt u de
instellingen voor automatisch updaten zien
en eventueel wijzigen.
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Houd uw Apple up-to-date
Klik in uw Mac-computer linksboven in het
scherm op
en daarna op Over deze Mac.
Om te controleren of er een software-update
beschikbaar is klikt u op “Software-update”.
Indien er een update beschikbaar is krijgt u dit
in een nieuw scherm te zien.
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Apps op diverse apparaten
 Programma’s op de PC melden regelmatig dat er een update is
 Voer deze update altijd uit, ook al denkt u dat het programma toch al goed is
 De nieuwe versie heeft vaak ook betere beveiligingen
 Via de Windows Store (of Mac App Store) gedownloade en geïnstalleerde programma’s zijn
door Microsoft of Apple gecontroleerd en dus betrouwbaar.
 Bij het via internet downloaden en installeren van programma’s moet u er op letten dat u
rechtstreeks van de maker van het programma download.
 Andere download-sites kunnen ongemerkt ongewenste zaken meesturen.

 Tablets en smartphone hebben heel veel apps, die ook veilig moeten blijven





Al deze apps dienen regelmatig geüpdatet te worden
Meestal (instellingen?) gebeurt dit automatisch
Zo niet, doe dit dan regelmatig (maandelijks?) handmatig
Als u alleen apps installeert via de Play Store (Android) of App Store (iPad/iPhone) is de kans
op onveilige apps vrijwel nihiel.
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Virusscanner
Gebruik een goede virusscanner, zoals Windows Defender






Windows Defender zit ingebouwd in Windows 10
In het verleden werd het matig beoordeeld
Tegenwoordig wordt het als heel goed getest
SeniorWeb vindt dat er geen reden meer is om een andere virusscanner te
installeren:
SeniorWeb - Defender Windows-10
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Bijlage

Bijlage: ABNAMRO bank
In dit voorbeeld voor klanten van ABNAMRO:
(situatie eind 2018)







Aanvragen van Internetbankieren
Werken met e.dentifier
Identificatiecode (5-cijferig) aanmaken
Inloggen met identificatiecode
Overschrijven
App op smartphone of tablet
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Wat is er nodig?
1. Klant voor internet bankieren van ABN-AMRO, zo niet: aanvragen via
https://www.abnamro.nl/nl/prive/betalen/internet-bankieren/f_aanvragen.html
2. Nieuwe aanmelding via internet  bevestiging van de bank
3. Gratis e.dentifier van bank

Naast de e.dentifier is een 5-cijferige identificatiecode nodig.
Deze kan gebruik worden voor:
1. Gemakkelijk inloggen bij internet bankieren, zowel op PC, laptop, tablet als
smartphone.
2. Inloggen op de APP van tablet of smartphone.

Inloggen internet bankieren
Op het inlogscherm van de bank kan
gekozen worden tussen:
- met e.dentifier
Dit was de gangbare manier.
- met identificatiecode
Dit wordt de nieuwe manier.
Als nog een identificatiecode
aangemaakt moet worden kiezen we
voor “login met identificatiecode”

Invullen van inlogscherm
Vul in op het inlogscherm:
Rekeningnummer (laatste 9
cijfers van IBAN)
Pasnummer
Vul identificatiecode in
Als je nog geen code hebt,
maak er dan een aan via deze
knop.

Identificatiecode stap 1
Op het invulscherm:
1. Kies het type e.dentifier
2. Vul rekeningnummer in
3. Vul pasnummer in
4.
5.
6.
7.

Steek pas in e.dentifier
Kies “1. Inloggen”
Vul pincode van pas in
Klik op OK

8. Vul response in op scherm
9. Klik op “volgende”

Identificatiecode stap 2 en 3
Stap 2:
Kies een 5- cijferige code
Herhaal deze code
Zorg dat je deze code kunt onthouden

Stap 3:
Kies het daglimiet:
Maximaal per dag zonder e.dentifier
Alleen naar een rekeningnummer
waarnaar u de afgelopen 1,5 jaar geld
overgemaakt hebt.

Identificatiecode stap 4
Stap 4:
Het aanmaken wordt bevestigd.

De maximum bedragen worden
nogmaals bevestigd.

Wanneer moet u de e.dentifier
nu nog gebruiken?
- Vreemde rekeningnummers
- Bedragen hoger dan
hierboven

Inloggen met identificatiecode
1. Ga naar inlogpagina van de
bank.
2. Kies “met identificatiecode”.

3. Vul rekeningnummer en
pasnummer in.
4. Zet vinkje bij “Onthoud
rekening- en pasnummer.
5. Vul de zelfgekozen 5-cijferige
code in.
6. Klik op “log in”.

Ingelogd
Na inloggen komt u meteen in het persoonlijke rekeningen overzicht.
Klikken op een rekening opent het overzichtscherm van de rekening
Voor het maken van een nieuwe overboeking klikt u op de gele knop.

Overschrijven
Hier krijgt u het normale
overschrijvingsformulier.
Namen die al in het
adresboek staan kunt u
hier vinden.
Om een nieuw ingevuld
adres op te slaan zet u
hier een vinkje.

APP op tablet
Gemakkelijk werken op tablet
of smartphone:
Installeer de APP
Ga naar:
App Store (iPad of iPhone)
Play Store (Android)
Download de app
Log in met:
Rekeningnummer
Pasnummer
5-cijferige identificatiecode
U kunt nu zonder e.dentifier
internet bankieren, waar u zich
ook bevindt.

Werken op het tablet
De app is dermate beveiligd dat er geen schermafbeeldingen
van het werken met de app op een tablet of smartphone
gemaakt kunnen worden.

Prima als beveiliging, maar jammer voor de presentatie.

De app is echter zo duidelijk dat alles zich vanzelf wijst.
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