
Uw Privénetwerk

Uw privacy is nooit belangrijker 
geweest; daarom hebt u 
BullGuard VPN nodig

BullGuard VPN

Volledige online privacy 
en totale internetvrijheid



Als u waarde hecht aan uw privacy, 
hebt u BullGuard VPN nodig om 
deze te beschermen
BullGuard VPN beschermt u wanneer u openbare 
wifinetwerken gebruikt, of dit nu in een 
winkelcentrum, luchthaven of hotel is of zelfs een 
thuisnetwerk van een vriend – omdat u nooit weet 
of deze wifinetwerken gecompromitteerd zijn.

• BullGuard VPN versleutelt uw gegevens en beveiligt deze 
tegen hackers, snuffelaars en criminelen

• U hebt toegang tot applicaties en websites in volledige 
anonimiteit

• Verkrijg toegang tot geblokkeerde websites of omzeil 
internetfilters

• U hebt veilig toegang tot uw belangrijke  
gegevens via cloudopslag

• Deel uw bestanden op een veilige manier
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De bedreiging voor uw 
privacy en veiligheid is een 
reëel en aanwezig gevaar

Het gevaar van wifinetwerken

U weet waarschijnlijk dat openbare 
wifihotspots niet de meest veilige zijn, 
maar wist u dat:

• Volgens de recentste gegevens 1 op 4 
openbare wifinetwerken zullen worden 
gehackt.

• Cybercriminelen vaak een draadloos 
toegangspunt creëren dat er legitiem 
uitziet. Maar dat is het natuurlijk niet.

• Uit China geïmporteerde chips 
bleken te zijn gewijzigd en waren 
ontwikkeld om malware te verspreiden 
dat onbeveiligde wifinetwerken kon 
afluisteren.

Het probleem met apps

Uit een recente analyse van 85.000 
voorgeïnstalleerde apps op smartphones 
met Android bleek dat er een absolute 
veronachtzaming was van de gebruikersprivacy:

• Veel van de voorgeïnstalleerde apps 
hebben toegang tot zeer inbreuk makende 
toestemmingen out of the box.

• Ze verzamelen en versturen gegevens over 
gebruikers naar adverteerders en hebben 
beveiligingsfouten die vaak niet verholpen 
worden.

• Sommige voorgeïnstalleerde apps werden 
ondertekend met certificaten van bedrijven  
die ervoor gekend zijn om gebruikers te  
volgen zoals Adups, AccuWeather en GMobi.
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Complete vrijheid online
BullGuard VPN is de enige manier om te beschikken 
over online privacy en complete internetvrijheid. 
BullGuard VPN geeft u de flexibiliteit om veilig te surfen 
en online diensten te gebruiken van thuis uit, op het 
werk of in het buitenland.

Eenvoudig te gebruiken en snel te verbinden
Klik eenvoudigweg op Quick Connect voor toegang tot de 
dichtstbijzijnde BullGuard VPN server via één klik. Of u kunt een van 
onze ultrasnelle servers selecteren in 16 landen wereldwijd.

Geen registratie of tracking
BullGuard VPN registreert niet wat u doet online, of houdt niet 
bij welke websites u bezoekt, waardoor wordt veiliggesteld dat u 
beschikt over volledige online privacy en beveiliging.

Beveilig uw privacy
Het zijn niet alleen cybercriminelen die uw gegevens 
willen. Onze encryptie van militair niveau voorkomt 
dat uw ISP, regeringen en wifinetwerkbeheerders 
neuzen in uw internetactiviteit en gegevens over u 
verzamelen.

Extra bescherming
Wat gebeurt er als de VPN verbinding plotseling uitvalt? 

Geen probleem; BullGuard VPN voorkomt automatisch dat uw 
IP-adres en andere gevoelige gegevens worden verstuurd van een 
onbeveiligde verbinding.

Elk apparaat, elk 
besturingssysteem
Beveilig tot 6 apparaten tegelijkertijd met een  
enkele account – desktop computer, 
smartphone, laptop of tablet – op alle grote 
besturingssystemen: Windows, MacOS, 
Android en iOS (iPhone + iPad).

Wat is een Virtueel Particulier 
Netwerk (VPN)?
Een Virtueel Particulier Netwerk geeft uw apparaat een veilige 
privélijn naar de online service of website en kan hierbij zelfs 
anoniem blijven.

6 redenen die aantonen waarom 
iedereen BullGuard VPN nodig heeft

BullGuard VPN 
werkt op alle grote 
besturingssystemen en 
verbindt met onze meer 
dan 2000 dedicated 
servers in 16 landen.
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BullGuard VPN biedt u volledige 
online privacy
Het geeft u de flexibiliteit om veilig te surfen en online diensten te gebruiken van 
thuis uit, op het werk of wanneer u onderweg bent. Encryptie van militair niveau 
biedt voortreffelijke bescherming van gegevens zodat niemand kan neuzen in uw 
communicatie en onze ultrasnelle servers zorgen voor de best mogelijke ervaring.

4  Eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken

4  Verbinding via één klik met de Quick Connect functie

4  Encryptie van militair niveau voor maximale beveiliging

4  Meer dan 2000 ultrasnelle serverlocaties in 16 landen

4  Snelle verbindingen voor streamen en downloaden

4  Verbergt uw IP-adres

4  Kill Switch voor continue bescherming

4  Automatische verbinding voor veilige verbindingen op elk moment

4  Uw activiteit wordt niet bijgehouden of getraceerd

4  Compatibiliteit met meerdere toestellen

4  6 simultane verbindingen met 1 account

4  Dag en nacht ondersteuning via live chat


