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Inleiding

Maak kennis met John.  
John beheert al jaren met veel 
plezier de website van zijn 
sportvereniging. Sinds vorige week zien de bezoekers van zijn site ineens 
de waarschuwing: “This site may harm your computer”. John heeft geen 
idee waarom zijn bezoekers deze waarschuwing te zien krijgen en hoe hij 
de waarschuwing weg krijgt. De bezoekersaantallen lopen hard achteruit. 
Uiteindelijk zit er niks anders op dan een dure expert in te huren die het 
probleem kan oplossen.  
 
Wat bleek? Zijn website was gehackt. Kwaadwillenden kunnen met behulp 
van een vrij eenvoudig script automatisch slecht beveiligde websites 
opsporen (sites met verouderde software bijvoorbeeld). Ze plaatsen dan 
(ook helemaal automatisch) schadelijke bestanden op je site en linkjes 
naar ongure sites waardoor deze hoger komen in zoekmachines.  
Zonder dat John het door heeft gehad werd zijn site gebruikt door 
hackers. En is zijn site geblokkeerd door Google.

Dit fictieve verhaal komt helaas in de realiteit aan de lopende band voor. 

Het leert ons dat het voor hackers vrij eenvoudig is om in een korte tijd 

een grote hoeveelheid sites te hacken, en dat het hen niet uitmaakt wat 

voor sites dat zijn. Ook kleine sites zijn interessant voor ze. Misschien zelfs 

interessanter, want deze sites hebben hun beveiliging (te) vaak niet op 

orde.

Nu weten we ook dat het beveiligen van je website niet voor iedereen 

vanzelfsprekend is. Wat moet je doen om je site veilig te houden?  

Wat kan je zelf en wat moet een ander voor je doen?  

In deze whitepaper geven we je antwoord op deze vragen.

Ook kleine sites zijn 
interessant voor 
kwaadwillenden...
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Waarom moet je je site beveiligen?
Het internet is geen veilige plek, per definitie niet. Het wereld wijde web is geëvolueerd naar een wereld 

opzich, inclusief kwaadwillenden. En voor die kwaadwillenden is er veel te halen. Net als in de ‘gewone’ 

wereld is het dus van belang om je hier tegen te beschermen. Je laat immers thuis ook je achterdeur 

niet zomaar open staan ... 

Waarom hacken hackers?
Als het hackers lukt om jouw website binnen te dringen kunnen ze behoorlijk wat schade aanrichten.  

Zo kunnen ze je site misbruiken voor het versturen van spam. Ze kunnen verborgen linkjes plaatsen 

naar niet-zo-frisse sites waardoor deze hoger komen in de zoekresultaten van Google. Of ze kunnen 

de eigenaar afpersen door de site te versleutelen en pas weer vrij te geven als de eigenaar betaalt. 

Webshops zijn een interessant doelwit om klantgegevens te stelen of betalingen om te leiden.  

Deze methodes worden verderop in deze whitepaper besproken.

Hacken is aan de orde van de dag
Dagelijks worden er op de servers van Byte 60.000 hackpogingen afgeweerd. Dit zijn meer dan 4 

hackpogingen per website, per dag. Elke dag worden er dus verschillende hackpogingen gedaan  

waarbij kwaadwillenden proberen om websites binnen te dringen. 

Jij bent verantwoordelijk
Er is niemand anders verantwoordelijk voor de veiligheid van een 

website dan de eigenaar ervan. Sites die gehackt zijn waarbij iets 

niet pluis is worden keihard afgestraft. Je hostingpartij haalt je site 

direct offline en Google blokkeert je in de zoekresultaten. Als website-

eigenaar ben je ook verantwoordelijk voor de gegevens van jouw 

klanten. De overheid neemt dit zodanig serieus dat vanaf januari 2016 

de nieuwe wet Datalek Meldplicht ingaat. Kortgezegd betekent dit dat 

als er klantgegevens gelekt worden vanaf jouw site jij de plicht hebt het 

te melden. En als aangetoond kan worden dat je nalatig bent geweest 

in de beveiliging van je site wordt jij verantwoordelijk gehouden. 
Op de servers van  
Byte worden elke dag  
4 hackpogingen per 
website afgeweerd.Lees meer over de wet Datalek Meldplicht

https://cbpweb.nl/nl/melden/meldplicht-datalekken


Whitepaper: Hoe houd je hackers buiten? © Byte B.V. 2015  contact: support@byte.nl

Verschillende hackmethodes

Luie hack

Brute force aanval

Er zijn verschillende manieren om een site ongevraagd binnen te dringen. En omdat het internet 

zo snel evolueert komen er dagelijks nieuwe varianten bij. Hieronder geven we je een inkijk in de 

meest gebruikte hackmethodes. 

Bij zogenaamde ‘luie hacks’ gebruiken scriptkiddies (kwajongens die zelf weinig kennis 

van de techniek hebben en gebruik maken van hulpmiddelen die door anderen zijn 

ontwikkeld) standaard hackscripts om toegang tot je site te krijgen. Deze hackscripts 

zoeken geheel automatisch en random naar sites met een bekend lek. Dit soort lekken 

zitten vaak in oude versies van extensies/plugins en CMS-systemen (vaak direct ook de 

reden waarom er een nieuwe versie uit komt). Omdat deze hacks geheel automatisch  

en random uitgevoerd worden, lopen kleine sites net zoveel risico als grote sites.  

Door je site up-to-date te houden en veiligheidsupdates gelijk door te voeren kun je  

je goed beschermen tegen deze luie hacks

Het doel van een Brute Force aanval is om het wachtwoord en de adminnaam van je 

site te achterhalen waarmee ze toegang tot je site te krijgen. Met een automatisch script 

proberen kwaadwillenden eindeloos allerlei verschillende tekenvariaties totdat ze je 

wachtwoord én adminnaam achterhaald hebben. Stel je wachtwoord is “ben”.  

Het script begint eerst met de combinaties “aaa”, “aab” en “abb” etc. Vervolgens komt 

hij uit op “bel”, “bem” en “ben” (BINGO!). Dit lijkt een eindeloze zoektocht, maar met 

een automatisch script gaat dit schrikbarend snel. Het is dus zaak om het ze zo moeilijk 

mogelijk te maken. Dit doe je door de standaard inlognaam ‘admin’ te veranderen, 

anders hebben ze al de helft van je inlogcombinatie. Gebruik ook een lang wachtwoord 

met hoofdletters, cijfers etc. 

Voer veiligheidsupdates zo snel mogelijk door.

Gebruik niet de inlognaam ‘admin’  
en verleng je wachtwoord.
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Zodra veiligheidsupdates bekend worden gemaakt zijn ook hackers op de hoogte… In de eerste 12 uur na 

een veiligheidsupdate gaan ze dan ook vaak actief en massaal de aanval in.

DDoS in real life: 
Stel je voor dat je een echte winkel hebt waar opeens duizend man tegelijk naar binnen wil. 

Iedereen loopt elkaar omver en je winkel is - praktisch gezien - niet meer te bereiken.

Zelf kun je niet veel doen tegen DDoS aanvallen 
(behalve geen vijanden maken). Vraag je hosting-
partij welke maatregelen zij hier tegen nemen.

DDoS-aanval
Geen echte hack - want men krijgt geen toegang tot je site - maar wel veel voorkomend 

en heel vervelend. Tijdens een DDoS-aanval is het doel om je site plat te leggen door 

er duizenden webverzoeken op af te sturen. Iedereen die wil kan online pakketten vol 

met ‘fictieve verzoeken’ kopen. Deze verzoeken worden allemaal tegelijk op de server 

afgestuurd, de server werkt overuren en legt op een gegeven moment het loodje. Je site 

is dan down. DDoS-aanvallen worden veel gebruikt om website-eigenaren af te persen. 

Kwaadwillenden sturen voor de aanval een mailtje waarin gedreigd wordt om de site 

plat te leggen, tenzij er een bepaald bedrag betaald wordt. Ook zijn er gevallen waarbij 

de website-eigenaar pas na de aanval, als de site al plat ligt, wordt afgeperst. Pas als je 

betaalt worden de fictieve verzoeken gestopt. 

Gebruik niet de inlognaam ‘admin’  
en verleng je wachtwoord.

Professionele hack
Kwaadwillenden met veel technische kennis gaan bewust op zoek naar zwakheden binnen 

je website. Hoe goed je je systeem ook hebt beveiligd, geen enkel systeem is perfect.  

Een echt slimme hacker kan, als hij goed zijn best doet, toch (delen van) je site hacken.  

Een voorbeeld is een gerichte SQL-injection. Bij een SQL-injection wordt malafide code via 

een invoerveld (bijvoorbeeld een contactformulier) in de database gebracht. Eenmaal in 

de database kan de code zijn werk doen en hackers zelfs toegang geven tot deze database. 

Blijf updaten, niet alleen je CMS maar ook  
alle extensies!



Whitepaper: Hoe houd je hackers buiten? © Byte B.V. 2015  contact: support@byte.nl

Gevolgen van een hack

Spam

Hackers hacken natuurlijk met een doel. De redenen hiervoor kunnen uiteenlopen.  

Hieronder bespreken we een aantal mogelijke gevolgen.

Zonder dat je het door hebt kunnen kwaadwillenden vanaf jouw IP-adres spam gaan 

versturen. Dit doen ze door je site te injecteren met een stukje code. In die code staat 

de inhoud van de mail en wie er gemaild moet worden (dit kunnen hele databases aan 

adressen zijn). Jouw site gaat dan via de mailserver en zonder dat jij het door hebt spam 

versturen. Google is slim en merkt dit soort dingen op. Je site wordt dan ‘geblacklist’, 

wat betekent dat deze niet meer geïndexeerd wordt en dus niet meer terug komt in de 

zoekresultaten.

Veelvoorkomende spam mailtjes zijn phishing-mails waarin hackers zich voordoen als een betrouwbare 

partij, bijvoorbeeld je bank, en je vragen om je gegevens achter te laten op hun phishing-site. Vervolgens 

kunnen ze met deze gegevens je hele bankrekening leeghalen. 

Ongure links
Het is voor hackers mogelijk om links op jouw site te plaatsen, bijvoorbeeld naar een 

ongure site waar Viagra wordt verkocht. Want hoe meer links naar die site verwijzen,  

hoe hoger deze in de zoekresultaten komt. Hackers kunnen dit op twee manieren doen. 

Vaak gebruiken ze bestaande links op jouw site. Wanneer een bezoeker hierop klikt 

wordt er een tweede scherm geopend naar de ongure site in kwestie. Er kunnen echter 

ook verborgen links gebruikt worden. Deze zijn niet zichtbaar voor de bezoeker en zijn 

voor jou ook lastiger te detecteren. Deze zijn echter niet minder schadelijk, want Google 

ziet dit wél en straft je genadeloos af. 
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De Ashley Madison hack 
In juli 2015 werd de internationale website ashleymadison.com, de website voor ‘ontrouw en getrouwd 

daten’, gehackt. Hackers dreigden de persoonsgegevens van 37 miljoen gebruikers openbaar te maken  

als de site niet offline werd gehaald.

Klantgegevens op straat

Afpersing
Als hackers je site plat leggen, dan doen ze dit vaak om je af te persen. Ze vragen je 

vervolgens om losgeld te betalen voor de ‘vrijlating’ van je site. Ook kunnen ze je goed 

afpersen wanneer ze de persoonsgegevens van jouw klanten in handen hebben. Een 

derde veelvoorkomende manier van afpersen is ‘defamen’ of ‘defacen’. Hackers leggen je 

site niet plat, maar plaatsen er andere (beschamende) content op die je er graag af wilt 

hebben. Deze content wordt echter pas verwijderd als jij betaalt.

Phishing
Wanneer hackers toegang hebben tot een webshop kunnen ze klanten die willen 

betalen ongemerkt omleiden naar een andere pagina. Een pagina die zij zelf zo hebben 

opgebouwd dat alles wat klanten daar intypen wordt afgetapt. Bij een betaalpagina zijn 

dit dus klant- en betaalgegevens. Dit wordt phishing genoemd. Met al deze gegevens is 

het een fluitje van een cent om een bankrekening leeg te trekken.

Hackers kunnen ook gericht op zoek gaan naar de gegevens van jouw klanten.   

Dit kunnen privacygevoelige persoonsgegevens zijn, maar ook betaalgegevens.  

Zodra kwaadwillenden deze gegevens in handen hebben kunnen ze vervolgens 

misbruikt worden voor chantage of identiteitsfraude. Voor de site-eigenaar betekent 

het gigantische imagoschade, en met de komst van de wet Datalek Meldplicht moet je 

ook nog eens een schadevergoeding betalen wanneer blijkt dat je de beveiliging van je 

website niet op orde hebt. 
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Het voorkomen van een hack

Wat kun je zelf doen?

Na al deze rampscenario’s te hebben besproken is het belangrijk te weten dat je je goed tegen hackers 

kunt bewapenen. Lees hieronder welke voorzorgsmaatregelen je zelf al kunt nemen, wat een meer 

technisch onderlegde webdeveloper voor je moet doen, en wat je van je hostingpartij kunt verwachten.

Neem een professionele partner in de arm
Ben je zelf niet zo technisch en weet je niet waar je moet beginnen, zoek dan een 

webdeveloper die je hierbij kan helpen. Een professioneel webdevelopmentbureau heeft 

veel ervaring met de veiligheidsrisco’s van websites en is vaak als een van de eerste op de 

hoogte bij een nieuw veiligheidslek. 

Maak afspraken over onderhoud
Neem het onderhoud van je website serieus. Hieronder valt het updaten van je CMS en 

extensies/plugins, het dichten van veiligheidslekken, etc. Kan of wil je dit niet zelf doen, besteed 

het dan uit aan een externe partij. Maak hier goede afspraken over zodat duidelijk is wie 

verantwoordelijk is voor welk stukje onderhoud. Elk webdevelopment bureau biedt deze service.

Nog een pluspunt: 
ook Google hecht belang 

aan veiligheid en plaatst 

websites met een SSL 

certifi caat hoger in de 

zoekresultaten.

Gebruik een SSL certifi caat
Een SSL certifi caat versleutelt al het verkeer tussen jouw 

server en de browser van je bezoeker. Alle transactie- en/

of persoonsgegevens die jouw klant invult worden zo veilig 

verstuurd naar je server. Door de versleuteling kan het 

verkeer niet ontcijferd worden door hackers en kunnen ze er 

niet mee aan de haal gaan. Aan de buitenkant kun je zien of 

een site een SSL beveiliging heeft. Je ziet het aan het groene 

slotje in de browser en het feit dat er https staat in plaats 

van http. Naast dat een SSL certifi caat veiliger is, wekt het 

dus ook het vertrouwen van de klant. 
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Gebruik een moeilijk te kraken wachtwoord
Gebruik een moeilijk te kraken wachtwoord om Brute Force aanvallen af te weren. 

Het wachtwoord hoeft niet ingewikkeld te zijn, als het maar minstens 9 tekens bevat.  

Een hacker heeft dan namelijk 20 jaar nodig om alle mogelijke combinaties te proberen. 

In het blog Veilige wachtwoorden: moeilijk en kort, of makkelijk en lang? geven we 

handige tips voor een veilig en goed te onthouden wachtwoord.

Tekens Aantal mogelijke combinaties Brute force tijd

1 62 direct

2 3,844 direct

3 238,328 direct

4 14,776,336 direct

5 916,132,832 42 seconden

6 56,800,235,584 43 minuten

7 3,521,614,606,208 44 uur

8 218,340,15,584,896 115 dagen

9 13,537,086,546,263,600 20 jaren

10 839,299,365,868,340,000 12 eeuwen

Als hostingpartij zien wij tijdens de vakantieperiode een stijging in het aantal gehackte 

sites. Dit komt dan vaak omdat mensen vanaf internetcafés aan hun site werken of geen 

security updates doorvoeren. Een aantal tips:

• Voer geen inloggegevens in bij een internetcafé. Wil je toch aan je site werken,  

neem dan een eigen laptop mee.

• Log niet in op je site of mail via een openbare wifi als deze niet beveiligd is met een 

wachtwoord en als je niet zeker weet of je de eigenaar van de wifi wel kan vertrouwen.  

• Maak geen gebruik van verouderde software en internetbrowsers.  

Wanneer dit het geval is krijg je een melding bij het opstarten. 

• Zorg dat er thuis iemand beschikbaar is die in geval van nood bepaalde taken  

kan overnemen. Denk aan het doorvoeren van security updates. 

Ga veilig op vakantie

https://www.byte.nl/blog/veilige-wachtwoorden-moeilijk-en-kort-makkelijk-en-lang
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Wat moet een webdeveloper doen?

Software up-to-date houden
Dit klinkt heel voor de hand liggend, maar feit is dat maar weinig websites op de 

nieuwste softwareversies draaien. Mogelijk komt dit doordat de updates van plugins 

en CMS-systemen elkaar redelijk snel opvolgen. Misschien lijkt ook de noodzaak niet zo 

hoog omdat niet in elke update een veiligheidslek wordt gedicht. Dat laatste is ook zeker 

een legitieme reden om niet halsoverkop elke update door te voeren. We adviseren je 

echter wel om met vaste regelmaat je site te (laten) updaten. Hoe groter het gat tussen 

de versies, hoe ingewikkelder (en duurder) de update is. 

Wist je dat ...
Software ontwikkelaars op den duur de ondersteuning van oudere versies stopzetten?  De zogenaamde 

end-of-life fase betekent dat er totaal niet meer wordt omgekeken naar de veiligheid ervan. Het updaten 

van je site is dan noodzakelijk, maar zal voor je webdeveloper een flinke klus zijn.

Patches installeren
Sommige softwaresystemen brengen bij een nieuw ontdekt lek niet direct een nieuwe 

versie-update uit, maar dichten het lek eerst met een patch (=een soort ‘pleister’). 

Site-eigenaren moeten deze zelf op hun site installeren. Het is van groot belang dit 

binnen enkele uren te doen. Ook hackers zijn namelijk van het lek op de hoogte. 

Na bekendmaking van een lek zien we binnen 4 uur al actieve hackpogingen op ons 

hostingplatform.

De toegang naar back-end aanpassen
Elk CMS heeft zijn eigen standaard admin pad, het adres waarmee je naar de backend 

van je site kunt. Voor Magento is dit bijvoorbeeld “www.jouwdomein.nl/admin”.  

Door dit adminpad te veranderen moeten hackers eerst nog op zoek naar de locatie  

van je back-end. Je maakt het ze dan dus extra moeilijk.
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De toegang naar je back-end beveiligen
Je kunt nog een stap verder gaan door het adres van je back-end te beveiligen met een 

wachtwoord en een aantal voorwaarden/regels. Je moet dan eerst een wachtwoord 

invullen voordat je toegang krijgt tot de inlogpagina van je back-end. Je zou als regel 

kunnen stellen dat maar een select aantal IP-adressen toegang heeft tot de back-

end. Kwaadwillenden moeten nu al aan twee voorwaarden voldoen om überhaupt 

op de inlogpagina te komen; ze moeten vanaf een geldig IP-adres komen en het juiste 

wachtwoord invullen. 

De standaardinstellingen van je applicaties 
veranderen
Elk CMS heeft standaardinstellingen. Als je die laat staan is het voor hackers makkelijker om 

in te breken. Vergelijk het met het kopen van een huis met een standaard slot dat makkelijk 

is te openen met een loper. Verander dus het admin pad, de gebruikersnaam (geen admin) 

en andere instellingen die standaard aan staan. Zet alles wat je niet nodig hebt uit. Doe dit 

niet alleen voor je CMS, maar ook voor alle extensies en plugins die je gebruikt. 

Gebruik maken van SFTP
FTP is een protocol (werkwijze) waarmee je bestanden 

van je computer naar de server kunt versturen. Het 

protocol is ontwikkeld in 1971 en heeft in de tussentijd 

maar enkele verbeterslagen gehad. Het systeem is zeer 

gebruiksvriendelijk, maar zeer onveilig. Helaas zijn er nog 

ongelooflijk veel webdevelopers die in hun dagelijkse 

werk FTP gebruiken. Vraag je webdeveloper of hij/zij dat 

doet en wijs hem/haar eventueel op SFTP. SFTP is net zo 

gebruiksvriendelijk, maar veel veiliger dan FTP.

Nog een aantal regels die je zou kunnen gebruiken om je backend  
te beveiligen: 
• Zorg ervoor dat er maar 1 keer per 5 seconden ingelogd kan worden (effectief tegen Brute Force).

• Zorg ervoor dat een gebruiker of IP-adres na een aantal mislukte inlogpogingen tijdelijk wordt 

geblokkeerd.

Voor de 
technische lezer: 
In onze whitepaper ‘Stop met 
FTP, kies voor SFTP ’ gaan we 
uitgebreid in op deze kwestie.

https://www.byte.nl/whitepaper/stop-met-ftp-kies-voor-sftp
https://www.byte.nl/whitepaper/stop-met-ftp-kies-voor-sftp
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Wat moet je hostingpartij doen?

De standaardinstellingen van de server 
aanpassen

Up-to-date houden van software

Je kunt een heleboel zelf doen om hacks te voorkomen, maar voor de beveiliging van de server  

en de infrastructuur ben je afhankelijk van je hostingpartij. Zij zijn verantwoordelijk voor goede 

standaard-beveiligingsmaatregelen op het diepste niveau achter je website. 

Net als het aanpassen van de standaardinstellingen van je CMS en plugins, is het 

belangrijk om de standaardinstellingen van de webserver aan te passen. Denk hierbij 

aan het uitschakelen van functionaliteiten die overbodig zijn, zoals het aanpassen of 

verwijderen van de PHP-instellingen die je niet gebruikt. 

Het is de verantwoordelijkheid van de hostingpartij om altijd gebruik te maken van de 

meest recente versie van software en modules op infrastructuur- en platformniveau. 

Een hostingpartij moet continu op de hoogte zijn van alle nieuwe bugs en deze zo snel 

mogelijk oplossen.

Om een hostingplatform veilig te houden is het noodzakelijk om de software uit te faseren waar geen 

veiligheidsupdates meer voor worden uitgebracht. Dit kan ook gevolgen hebben voor jouw website,

zoals bij een PHP versie-update.

Firewall installeren
Een hostingpartij heeft de mogelijkheid om ongewenst verkeer met behulp van een 

firewall de toegang te ontzeggen. Dit kan per indivueel IP-adres, maar ook op het niveau 

van een heel land. Handig als gevaar vanuit een specifiek land dreigt. 
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Wat voor extra beveiligingsmaatregelen  
kan je hostingpartij nemen?
Naast de standaard beveiligingsmaatregelen kan je hostingpartij ook net een stapje verder gaan.  

Het is immers ook in het belang van de hoster dat de servers zo veilig mogelijk zijn.

Een ‘noodverband’ aanleggen op serverniveau
Wanneer er een gevaarlijk veiligheidslek bekend wordt is het soms mogelijk om op 

serverniveau maatregelen te nemen. Als een hostingpartij dat zo snel mogelijk doet, 

zijn al haar klanten al grotendeels beschermd. Maar let wel, je moet nog steeds zo snel 

mogelijk de update of patch doorvoeren om je site echt veilig te houden. Zie het als een 

beveiliger voor je deur, maar je deur staat nog steeds open. 

Beschermen tegen Brute Force aanvallen
Door het monitoren van de servers is het voor een hostingpartij mogelijk om Brute 

Force aanvallen te signaleren en te voorkomen. Zo is het voor een mens niet mogelijk om 

meerdere keren per seconde een inlogpoging te doen. Gebeurt dat wel, vanaf hetzelfde 

IP-adres, dan is er grote kans dat het een Brute Force aanval betreft. Bij Byte limiteren 

we in zo’n geval het aantal inlogpogingen voor dat IP-adres tot tien pogingen per minuut. 

Ze zijn dan wel even bezig om het wachtwoord te kraken ...

DDoS-aanvallen afweren
Door 24 uur per dag de servers te monitoren kan een hostingpartij afwijkend en raar 

verkeer herkennen, waaronder DDoS-aanvallen. Een hostingpartij kan je website hier 

tegen beschermen. Een speciale server die geplaatst is voor de server waar je site op staat, 

herkent DDoS-aanvallen en kan deze afvangen zodat je website hier geen last van heeft.
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Communiceren over veiligheidsupdates.

Aanbieden van tooling

Het updaten van je CMS en extensies zijn jouw eigen verantwoordelijkheid. Een 

hostingpartij kan dit niet voor je doen, en dat moet je ook niet willen. Voor het uitvoeren 

van een update is het belangrijk goed te weten hoe de site in elkaar zit en dat is voor 

elke site anders. Wat een hostingpartij wèl voor je kan doen is je attenderen op nieuwe 

updates en je waarschuwen voor veiligheidslekken. 

Er schieten ook steeds meer software bedrijven uit de grond die je helpen om je site 

makkelijker veilig te houden. Je hostingpartij kan een samenwerking met deze partijen 

aangaan om haar klanten zulke tools aan te bieden. Denk aan tools als: 

• Sucuri 
een scan die je site automatisch controleert op blacklisting, verouderde software en 

malware. Sucuri geeft ook aanbevelingen om de veiligheid van je site te verbeteren. 

Host je bij Byte, dan kun je deze tool gratis gebruiken.

• MageReport 

voor Magento shops is er MageReport.com. Op deze site vind je een gratis 

veiligheidsscan, ontwikkeld door Byte. Door je URL in te voeren zie je binnen 30 

seconden of je shop kwetsbaar is, zo ja waarvoor, en hoe je het (stap voor stap) op 

kunt lossen. De tool checkt je shop op bekende en minder-bekende veiligheidslekken. 

Er worden voortdurend nieuwe checks toegevoegd.

 

• NeoPI 
met deze tool kun je een onverhoopte hack al detecteren voordat het daadwerkelijk 

kwaad doet. Hackers hebben vaste trucjes om hun malafide bestanden niet op te 

laten vallen, NeoPI weet precies waar het op moet letten. Het zoekt je site af naar deze 

kwaadaardige stukjes code en alarmeert je direct als ze iets vindt. Host je bij Byte,  

dan kun je deze tool gratis gebruiken.
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Toch gehackt? Zo los je het op!
Zelfs als alle partijen alle mogelijke maatregelen hebben getroffen kan het zijn dat je website toch 

wordt gehackt. Ook bij de best beveiligde huizen wordt wel eens ingebroken. Maar wat moet je dan 

doen? De technische handleiding zullen we je besparen (dat is een whitepaper opzich),  

maar hieronder de 3 belangrijkste tips.

LET OP:  
het verwijderen van gehackte bestanden is niet voldoende.  

Door ervoor te zorgen dat ze niet geplaatst kunnen worden, los je de hack echt op.

Tip 1: Vang je bezoekers op
Zodra een hostingpartij door heeft dat je website is gehackt, zullen ze je website 

uitzetten om misbruik, imagoschade en Google-straffen voorkomen. Ontdek jij de hack 

eerder dan zij, doe dit dan zelf. Wanneer je website uit staat krijgen je bezoekers echter 

een foutmelding te zien. Vang deze bezoekers op zodat zij weten waar ze aan toe zijn. 

Leidt je bezoekers (via een redirect) naar een simpele pagina waarop je uitlegt dat je site 

snel weer bereikbaar zal zijn. Je webdeveloper kan je hierbij helpen. 

Tip 3: Neem de tijd 
Het liefst zie je jouw website natuurlijk zo snel mogelijk weer online, maar geef jezelf eerst 

genoeg tijd om je site weer helemaal op de rails te krijgen. Neem de schade op. Zijn er 

bijvoorbeeld klantgevens gelekt? Dan zul je je klanten moeten informeren. Het kan zijn dat 

je developer de oorzaak van een hack snel achterhaald heeft. Het hoeft echter niet het 

enige lek te zijn, en er kunnen backdoors geplaatst zijn (waardoor ze binnen een mum van 

tijd weer binnen zijn). Geef jezelf en je developer dus echt goed de tijd om je website te 

herstellen. Anders word je binnen de kortste keren weer gehackt. 

Tip 2: Zoek een goede partner die het 
voor je oplost
Het opsporen van gehackte bestanden en het achterhalen van de oorzaak van een hack 

is een technische klus. Als je zelf niet zo technisch bent, is de beste tip die we je kunnen 

geven om het uit te besteden aan een betrouwbare partner. Je weet dan zeker dat het 

goed gebeurt.



Whitepaper: Hoe houd je hackers buiten? © Byte B.V. 2015  contact: support@byte.nl

Overzicht
Software heeft nu eenmaal onderhoud nodig. Vergelijk het met een auto: af en toe de olie vervangen 

voorkomt dat jouw motor in de soep loopt. Preventief onderhoud is uiteindelijk vele malen 

goedkoper dan afwachten tot het stuk gaat. 

In deze whitepaper hebben we je een heleboel informatie gegeven. We hopen dat je nu beter inzicht 

hebt gekregen in waarom het belangrijk is om je website veilig te houden, en hoe je dit (met behulp 

van anderen) kunt doen. Hieronder nog even alle maatregelen op een rij.

 

Veel succes met het veilig houden van je website! 

Welke partij Maatregelen

Website-eigenaar • Neem een professionele partner in de arm

• Maak afspraken over onderhoud

• Gebruik een moeilijk te kraken wachtwoord

• Gebruik een SSL certificaat

• Let ook op tijdens de vakantie

Webdeveloper • Software up-to-date houden

• Patches installeren

• De toegang naar de back-end aanpassen

• De toegang naar de back-end beveiligen

• De standaardinstellingen van je applicaties veranderen

• Gebruik maken van SFTP

Hostingpartner • De standaardinstellingen van de server aanpassen 

• Up-to-date houden van de software

• Firewall installeren

Extra beveiligingsmaatregelen vanuit de hostingpartij:

• Een noodverband aanleggen op serverniveau

• Brute Force protection

• DDoS-aanvallen afweren

• Aanbieden van tooling

• Communiceren over veiligheidsupdates
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Bij Byte vinden we de veiligheid van jouw website heel belangrijk. Niet alleen voor 

jou als website-eigenaar, maar ook voor de bezoekers van jouw site. Om het je zo 

gemakkelijk mogelijk te maken bieden we speciale tools en services waaronder:

 Gratis toegang tot NeoPi 

 Actief DDoS-aanvallen afweren

 Wekelijkse rapportages van Sucuri 

 Uitgebreide Brute Force Protection

 Gemakkelijk SSL certificaten aanvragen, Byte regelt het voor je

 MageReport.com (extra inzicht met de Premium editie voor Byte-klanten)

 Uitgebreide informatie over veiligheid op onze kennisbank

 Communicatie over veiligheidslekken

 Noodverband op serverniveau

Probeer 30 dagen gratis en ervaar 
zelf het verschil! 
Ga naar www.byte.nl/hosting

tel. 020 521 6222

Voor een veilige site, host je bij Byte!

www.byte.nl/hosting

