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Op de gehele inhoud van het ebook, waaronder inbegrepen alle teksten en afbeeldingen, berusten auteursrechten. Voor de 
samenstelling hiervan hebben wij tijd en moeite geïnvesteerd. Daarom behouden wij ons uitdrukkelijk onze auteursrechten op 

deze inhoud. 
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mijn Online IDentiteit.  
Wanneer deze voorwaarden niet worden gerespecteerd zullen wij moeten overgaan tot het beschermen van onze 

auteursrechten. Wij zullen in dat geval een volledige vergoeding van de schade vorderen en van de kosten die wij daarbij 
hebben moeten maken. 
 

Alle informatie in het ebook is bedoeld als richtlijn bij het instellen van de privacy instellingen van een Facebook of Instagram 
account. Voor informatie of richtlijnen die nochtans onvolledig of onjuist zijn opgenomen en schade voortvloeiend uit 
onjuistheden aanvaardt Mijn Online IDentiteit geen enkele aansprakelijkheid. 
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Inleiding 
 

Facebook is het populairste social media netwerk. In een handomdraai deel je jouw 

(geluks)momentjes en ben je op de hoogte van het reilen en zeilen van je vrienden 

en familie. Maar wie ziet nu eigenlijk welke Facebook informatie over jou en jouw 

kinderen? Facebook kent veel privacy instellingen, maar deze zijn vaak “goed 

verstopt”. Vaak zien meer mensen dan je denkt jouw informatie zoals berichten 

foto’s, video’s en “Vind ik leuks”. 

 

Privacy instellingen voor jou en jouw kinderen 

Je wilt natuurlijk graag dat er geen rare zaken over jezelf of jouw kinderen of 

Facebook staan. Wij hebben daarom onze kennis en ervaring voor een breed publiek 

toegankelijk gemaakt in het ebook “Veilig Facebooken”. Dit ebook is een handleiding 

om jouw Facebook privacy veilig in te stellen. Zo bepaal zelf wie er informatie op 

jouw tijdlijn te plaatsen, wat Facebook over jou en jouw kinderen weet en welke 

informatie in advertenties wordt gebruikt. Bovendien zorg je dat Facebook niet altijd 

en overal weer waar jij bent. 

 

Met deze handleiding zorg je ervoor dat jouw eigen Facebook account helemaal 

goed en veilig ingesteld is. Daarnaast kan je voor of met jouw kinderen ook hun 

Facebook account instellen zodat deze helemaal voldoet aan jouw privacy 

voorkeuren. 

 

Instagram 

Inmiddels is Instagram ook één van de snelst groeiende social media kanalen in 

Nederland. Met Instagram deel je foto’s en video’s met anderen. Net zoals de meeste 

social media kanalen is jouw informatie standaard zichtbaar voor iedereen. Daarom 

leggen we in deze handleiding alle Instagram privacy instellingen uit, zodat jij zelf 

bepaalt wie welke informatie van jou ziet. 

 

Veel succes! 

 

Mijn Online IDentiteit  
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