
 
 

Beste klant, 

 

Zoals U alvast ook reeds via de media hoorde zijn er momenteel heel krachtige virussen in omloop. 

Hieronder informatie betreffende: 

• Over welke virussen gaat het hier. 

• Hoe voorkomen dat je PC besmet raakt. 

• Ben ik beschermd door mijn virusscanner: 

• Hoe de schade beperken. 

• Hoe voorkomen dat een besmetting u echt veel schade bezorgd. 

• Aansprakelijkheid. 

• Extra, de bestanden die meestal geviseerd worden door een Crypto virus. 

 

Over welke virussen gaat het hier: 

Dit nieuwe type virus met als verzamelnaam "ransomware"  heeft slechts één doel: Uw bestanden 

versleutelen. Bijnamen van dit type versleutel virus zijn: TeslaCrypt, CryptoVirus, AlphaCrypt, …   Als u 

als klant de versleutelde bestanden terug wil hebben, wordt u gevraagd om via een anoniem kanaal een groot 

bedrag over te schrijven. Daarna worden “eventueel” uw bestanden terug leesbaar gemaakt zonder de 

garantie dat het virus dan ook echt verwijderd is.  Mensen die dit bedrag overschreven werden soms wel en 

soms niet geholpen. Sommigen hadden na enkele dagen terug problemen omdat hetzelfde virus, nog 

aanwezig op de computer, terug toesloeg. 

 

Hoe voorkomen dat je PC besmet raakt: 

Het virus komt bijna altijd binnen via een e-mail bericht of een malafide website (porno sites, sites die u een 

grote prijs of gratis reis aanbieden, …) De mails gaan meestal over een achterstallige betaling met een 

bijvoegsel (Word, Excel o PDF document). Het gaat mis van zodra je het bijvoegsel opent en daarbij ook 

toestemming geeft om de macro’s of sjablonen uit te voeren. 

 

Let dus vooral op van wie je berichten ontvangt en wat het onderwerp is. Staan er zinnige zaken in en 

verwacht je ook een email van die afzender.  Zo niet, wis het bericht of bewaar het in een afzonderlijke map 

tot je bevestiging van de afzender gekregen hebt. 

Open NOOIT een bijvoegsel indien je geen bijvoegsel van deze afzender verwacht !! 

Bij enige twijfel contacteer STEEDS de afzender om de echtheid van de ontvangen e-mail te bevestigen !!! 

 

Hou er rekening mee dat virussen eens ze een computer besmetten de email adressen op die computer 

gebruiken om hun leuke reis verder te zetten.  Mail en bijvoegsel zijn dus niet per definitie veilig omdat ze 

toevallig door vriend “Jan” verstuurd werden. 

  

Ben ik beschermd door mijn virusscanner: 

Je kan natuurlijk denken "Ik ben toch beschermd door m’n virusscanner".  Ja en ... jammerlijk genoeg ook 

nee. Een virusbescherming kan je vergelijken met een inenting tegen de griep.  Met een inenting bent U 

inderdaad beschermd tegen een aantal gekende varianten van de griep, maar niet altijd tegen een nieuwe 

griep variant.  Dit geldt ook voor een virusscanner.  Hij kent vooral de gekende virussen maar heeft het 

moeilijker met nieuwe varianten.  En de hackers, die bij deze ook echt op uw geld jagen, zijn inventief 

genoeg om hun virussen dagdagelijks aan te passen en zo uw virusscanner te verschalken. 

 

Besluit: Jij bent in feite de beste virusscanner door heel kritisch uw mails te lezen, bijvoegsels te openen en 

weg te blijven van malafide websites.  

 

Nu kun je ook iets te snel door de bocht gaan en besluiten dat je dus geen virusscanner nodig hebt. Ook dat 

is dan terug fout.  Een virusscanner is nu eenmaal heel gespecialiseerd in het opsporen van virussen, let 
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altijd even goed op en is nooit verstrooit iets wat je van jezelf meestal niet kunt zeggen.  Alleen is het ook zo 

dat een virus eerst gemaakt wordt, iets later ontdekt wordt en dan een oplossing voor gezocht wordt door 

heel slimme mensen om finaal in de nieuwe update van uw virusscanner terecht te komen. Er zit dus altijd 

een tijdje tussen het ontstaan van een virus en het moment dat een virusscanner deze virussen kan detecteren 

en verwijderen.  Die "korte" periode is voor jou en je computer gevaarlijk. Het is daarom ook belangrijk dat 

je regelmatig, toch minstens 1 maal per maand een full virusscan op uw PC laat lopen om zo de virussen die 

ongemerkt naar binnen geslopen zijn te detecteren. Gebruik gaan gratis virusscanner hoe aantrekkelijk dit 

ook mag zijn, toch niet als uw data u lief is :) Wij verdelen Panda Cloud licenties en daar zijn we tot op 

vandaag heel tevreden over. Contacteer ons als je meer info betreffende wil. 

 

Hoe de schade beperken: 

Wat kunt u doen als u PC alsnog besmet raakt?  

Het virus versleuteld meestal eerst lokale bestanden, om daarna snel over te gaan naar externe opslag 

apparaten zoals USB sticks, externe harde schijven en netwerkschijven. Via de netwerkschijven kan de 

besmetting zich dan ook nog eens heel snel verspreiden naar andere PC’s op het netwerk.  

 

DIRECT uit te voeren acties van zodra je merkt dat de PC mogelijk besmet is: 

• Trek de netwerkkabel uit uw PC. 

• Verwijder alle USB sticks en harde schijven (veilig verwijderen is hier NIET nodig) 

• Schakel het toestel SNEL uit om verspreiding van het virus te voorkomen. 

• Controleer alle andere PC’s in het netwerk op mogelijk besmettingen of schakel die ook direct uit tot 

wij ter plaatse komen. Vergeet dan ook de server niet als je er een hebt. 

• Verwittig ons direct zodat we u kunnen helpen om uw PC’s en netwerk terug virusvrij te maken. 

 

Hoe voorkomen dat een besmetting u echt veel schade bezorgd: 

Als u niet wil betalen is er meestal maar één uitweg; Alle geïnfecteerde bestanden wissen en in sommige 

gevallen, bij een grote besmetting, de volledige harddisk formateren. Dit resulteert dan steeds in verlies van 

data. 

 

De enige manier om dit verlies te beperken is BACKUP, BACKUP, BACKUP, BACKUP, BACKUP en 

nog eens BACKUP. Daarbij moet je ook in acht nemen dat een BACKUP ook niet altijd veilig is. Als de 

backup bestanden rechtstreeks toegankelijk zijn vanaf een computer (vb: backup naar een USB schijf), dan 

kunnen ook deze backup bestanden versleuteld en onbruikbaar worden. 

 

Wij gaan bedrijven eerstdaags benaderen om samen met hen uit te zoeken hoe we hun backups beter kunnen 

beveiligen. Ook particulieren kunnen ons contacteren voor advies en oplossingen. 

 

Aansprakelijkheid: 

Let wel, jullie blijven als zaakvoerders of particulieren te allen tijde aansprakelijk voor de veiligheid van 

jullie data. Wij, PETSS cvba, geven advies en reiken de nodige tools aan om dit doel te bereiken en te 

handhaven. PETSS cvba kan niet aansprakelijk gesteld worden bij het verlies van data door een virus, 

maleware or ransomware besmetting.  

 

Extra, de bestanden die meestal geviseerd worden door een Crypto virus zijn:  
.7z; .rar; .m4a; .wma; .avi; .wmv; .csv; .d3dbsp; .sc2save; .sie; .sum; .ibank; .t13; .t12; .qdf; .gdb; .tax; .pkpass; .bc6; .bc7; .bkp; 
.qic; .bkf; .sidn; .sidd; .mddata; .itl; .itdb; .icxs; .hvpl; .hplg; .hkdb; .mdbackup; .syncdb; .gho; .cas; .svg; .map; .wmo; .itm; .sb; 
.fos; .mcgame; .vdf; .ztmp; .sis; .sid; .ncf; .menu; .layout; .dmp; .blob; .esm; .001; .vtf; .dazip; .fpk; .mlx; .kf; .iwd; .vpk; .tor; 
.psk; .rim; .w3x; .fsh; .ntl; .arch00; .lvl; .snx; .cfr; .ff; .vpp_pc; .lrf; .m2; .mcmeta; .vfs0; .mpqge; .kdb; .db0; .DayZProfile; .rofl; 
.hkx; .bar; .upk; .das; .iwi; .litemod; .asset; .forge; .ltx; .bsa; .apk; .re4; .sav; .lbf; .slm; .bik; .epk; .rgss3a; .pak; .big; .unity3d; 
.wotreplay; .xxx; .desc; .py; .m3u; .flv; .js; .css; .rb; .png; .jpeg; .txt; .p7c; .p7b; .p12; .pfx; .pem; .crt; .cer; .der; .x3f; .srw; .pef; 
.ptx; .r3d; .rw2; .rwl; .raw; .raf; .orf; .nrw; .mrwref; .mef; .erf; .kdc; .dcr; .cr2; .crw; .bay; .sr2; .srf; .arw; .3fr; .dng; .jpeg; .jpg; 
.cdr; .indd; .ai; .eps; .pdf; .pdd; .psd; .dbfv; .mdf; .wb2; .rtf; .wpd; .dxg; .xf; .dwg; .pst; .accdb; .mdb; .pptm; .pptx; .ppt; .xlk; 
.xlsb; .xlsm; .xlsx; .xls; .wps; .docm; .docx; .doc; .odb; .odc; .odm; .odp; .ods; .odt 
 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het PETSS Support team 


