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Prijzenpot
‘Gefeliciteerd u heeft een vakantie 
gewonnen!’ ‘Meld u vandaag nog aan, 
u kan dan de nieuwste smartphone van 
het merk ... winnen!’
Als deze informatie, via de mail naar u 
wordt verzonden, dan kan het zo zijn 
dat het in uw ‘spam-postvak’ beland. 
Waar komen deze mailtjes vandaan 
en hoe betrouwbaar zijn ze? Dit zijn 
vragen waar iedereen zich mee be-
zig houdt. Nu de zomer eraan komt, 
krijgen steeds meer mensen opeens 
ook ‘gratis’ vakanties aangeboden. 
Trap niet in deze listige, maar vooral 
bedrieglijke vrijgevigheid. 
Wat kunt u doen om zulke mailtjes te 
herkennen en daarna onmiddellijk te 
verwijderen?  

Spam 
Veel bedrijven verkopen uw gegevens 
door aan derden, want deze zijn veel 
geld waard. U heeft bijvoorbeeld ooit 
een enquête ingevuld, waarin uw 
mailadres staat vermeld. In een andere 
situatie - waarin u een product koopt 
via internet en daarvoor een account 
aanmaakt op een website - kan men 
ook aan de haal gaan met uw mail-
adres. In de algemene voorwaarden 
van een koopovereenkomst staat vaak 
ook vermeld dat u akkoord gaat met 
het delen van uw gegevens met derden. 
Hierbij is het overigens van belang dat 
de privacywetgeving (AVG) strikt wordt 
gevolgd. Het moet u namelijk volkomen 
duidelijk zijn waarvoor u de toestem-

ming geeft en aan wie. De toestemming 
moet altijd worden gegeven via een 
actieve handeling of verklaring, 
zoals via het aanvinken van een hokje 
(een vooraf ingevuld hokje geldt niet 
als grondslag voor geldige toestem-
ming). Het naar beneden scrollen van 
algemene voorwaarden geldt niet als 
toestemming, omdat u dan in de regel 
niet goed weet waarvoor u toestem-
ming geeft. 

Nepberichten
Eind 2018 circuleerde er een nepbe-
richt op WhatsApp. Het bericht gaf 
aan dat de KLM twee gratis vliegtickets 
weggaf (i.v.m. 80-jarig bestaan KLM). 
Als er op het bericht werd geklikt dan 
werd dit bericht automatisch doorge-
zonden naar al uw contacten. Zo ver-
spreidde het bericht zich. Vervolgens 
kreeg u van een nepwebsite (niet van 
de KLM) de melding dat u twee tickets 
had gewonnen. Om de prijs te claimen 
moest u eerst uw gegevens invullen. 
Deze gegevens werden weer doorge-
stuurd naar bedrijven die u op allerlei 
manieren benaderden met aanbie-
dingen. De KLM heeft in deze kwestie 
vervolgens laten weten dat er sprake 
was van een nepbericht. 

Hoe herkent u een nepbericht?
U kunt op verschillende manieren een 
nepbericht herkennen. Kijk onder an-
dere naar de volgende punten: 
1) Of de taal in het bericht correct 
Nederlands, helder en duidelijk is. 

Dwars door het recht met HJS 
Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt 
in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben. 

Het is helaas een ongemak van deze tijd, het ontvangen van misleidende (spam)berichten, 
ongewenste reclamefolders en ongeadresseerde post in de brievenbus, in de mail of op de smart-
phone. De afzender is soms een onbekende persoon of instantie, maar heel vaak ook niet. 

‘Gefeliciteerd, u heeft een prijs gewonnen!’ Trap hier niet in! 

Een Nederlands bedrijf zal winacties 
altijd in het Nederlands formuleren. Als 
u een bericht ontvangt in de Engelse 
taal, dan is het vaak een nepbericht. 
Vaak staan er ook taalfouten in spam-
berichten. Twijfel? Neem telefonisch 
contact op met de afzender van het 
bericht om te vragen of het daadwerke-
lijk van hen afkomstig is. 
Tip: Gebruik hiervoor niet de contact-
gegevens in het nepbericht maar zoek 
deze op via internet. 
2) Of er sprake is van een bekend/
onbekend of duidelijk/onduidelijk 
mailadres.
Check altijd het mailadres waarvan u 
het berichtje heeft ontvangen. Meestal 
is het zo dat de afzender een wille-
keurig mailadres gebruikt dat niets te 
maken heeft met de organisatie of het 
bedrijf waar het zogenaamde berichtje 
vandaan komt. Dit zou al argwaan bij u 
moeten wekken.
3) Of men vraagt om zeer persoon-
lijke gegevens.
Vaak staat er in het nepberichtje dat 
u uw gegevens moet invullen om mee 
te doen aan de prijzenactie. U kunt 
bijvoorbeeld gevraagd worden om in te 
loggen op uw internetbankieren of om 
uw pincode. Doe dit nooit! Criminelen 
kunnen op deze manier bij uw gege-
vens en hier misbruik van maken.

Het Juridisch Spreekuur 
Als u toch onzorgvuldig bent geweest 
en u onbewust een overeenkomst bent 
aangegaan met een onbetrouwbaar 

bedrijf of louche organisatie, neemt u 
dan zo snel mogelijk contact op met 
Het Juridisch Spreekuur. HJS zal u dan 
gratis juridisch adviseren. Als er gepro-
cedeerd moet worden of het financieel 
belang te groot is, dan kan HJS u in 
contact brengen met een advocaat met 
wie HJS samenwerkt. HJS  procedeert 
namelijk zelf niet. 

Waar(mee) kunnen wij u verder 
nog helpen? 
Medewerkers van HJS staan voor u 
klaar om al uw vragen omtrent belas-
ting, juridische en sociaal-maatschap-
pelijke kwesties te beantwoorden. Als 
blijkt dat het niet mogelijk is om uw 
vraag te beantwoorden, dan verwijzen 
wij u door naar een van onze samen-
werkingspartners. 

U kunt hiervoor terecht op de onder-
staande locaties: 

BOOT Oost:
Sumatrastraat 314 (1095 HV)
T: 020-233 97 59
HJS-Inloopspreekuur: elke dinsdag van 
13:00-17:00 uur 

Hoofdlocatie HJS: 
Wibautstraat 5a (Muller Lulofshuis)
Wibautstraat 5ª (Muller Lulofshuis - 
2e etage (02A08))
telefoon: 06 - 211 588 82  

Bereikbaar: maandag t/m donderdag 
van 9:00-17:00 uur
e-mail: hjs@hva.nl
twitter: @hva-hjs
website: www.hva.nl/hjs 

HJS en BOOT zijn in verband met de 
zomervakantie gesloten vanaf vrijdag 
28 juni 2019 t/m 9 september 2019. #

Tekst: Maria Zeestraaten 

Zelf je boodschappen doen is de gewoonste zaak van de wereld. Maar dat geldt niet voor 
iedereen. Voor bewoners uit Amsteldorp kan het een hele opgave zijn om naar de bushalte op 
de Hugo de Vrieslaan te gaan. Daarom heeft Amsteldorp Actief, in samenwerking met Dynamo 
en Stadsdeel Oost, het project ‘De Winkelwagen’ opgezet. Zelf boodschappen doen is hierdoor 
weer mogelijk.

De Winkelwagen en de Boodschappenservice

vrouw. (Men neemt geen fooien aan.)
Reserveren kunt u vrijdag tussen 09.00 
en 12.00 uur op telefoonnummer 
06 - 273 014 04. Belt u op een ander 
tijdstip spreek dan uw telefoonnummer 
in, dan wordt u zo spoedig mogelijk 
teruggebeld. Het busje is toegankelijk 
voor een rolstoel/rollator. Voor de Win-
kelwagen heeft u géén vervoerspasje 
nodig.

Lokaal & Sociaal Boodschappen-
service
Een andere service voor een vergelijk-
bare categorie buurtbewoners is de 
‘Lokaal & Sociaal Boodschappen-
service’. Zij bezorgen al uw boodschap-
pen tot in uw keuken. 
U kiest zelf wat u wilt en De Lokaal & 
Sociaal Boodschappenservice bezorgt 
het aan huis. Voor slechts 6 euro be-
zorgkosten ontvangt u uw zelfgekozen 
boodschappen voordelig thuis!

Lokaal & Sociaal richt zich met haar 
dienstverlening op het ondersteunen 
van Amsterdammers van 65 jaar en 
ouder. 

De volgende regels zijn handig om te 
weten: 
1) bestellingen kunt u telefonisch en 
online doorgeven, 2) bij aflevering 
dient u direct af te rekenen, u kunt 
pinnen of contant betalen, 3) bezorging 
volgens afspraak en 4) de boodschap-
pen kunnen voor u uitgepakt en opge-
borgen worden.

Eenmalige inschrijfkosten zijn e 10,-. 
Bezorgkosten per levering zijn e 6,-. 
(Klantvoordeel cliënten Amstelring & 
Cordaan: geen inschrijfkosten en 10% 
korting op bezorgkosten). #

Meer informatie: tel. 0900-8487 of 
www.boodschappenservice.net

De Winkelwagen Amsteldorp 
Op dinsdag en donderdag rijdt een 
busje, De Winkelwagen, vanuit Amstel-
dorp, Betondorp Julianapark en Jeru-
zalem naar de winkels op de Brink en 
de supermarkten Albert Heijn, Vomar 
en de Lidl en weer terug. Met andere 
woorden: De Winkelwagen komt ook 
in enkele andere buurten in de Water-
graafsmeer.

De Winkelwagen is een service voor 
de slecht ter been zijnde buurtbewo-
ners (jong en oud) van Amsteldorp, 
Betondorp, Park de Meer, Jeruzalem en 
Julianapark. U wordt thuis opgehaald 
en weer terug gebracht. Zo nodig wor-
den de boodschappen in uw keuken 
gebracht.
Dinsdag en donderdag vinden de (mi-
nimaal 4 deelnemers) ritten plaats. Een 
rit kost e 2,- per persoon per retour, 
graag contant betalen aan de gast-

Ook adverteren in 
de Dwars? 

Vraag naar de mogelijk-
heden:
dwarskrant@gmail.com


