
Ga naar serviceweb.kliksafe.nl en klik op 

[Wachtwoord aanvragen]. Vervolgens vul je je 

e-mailadres in. Op dit mailadres krijg je een 

mail met daarin een [Link] om in te loggen. Als 

je op deze [Link] klikt, kan je meteen een nieuw 
wachtwoord maken. Je gebruikersnaam is altijd 

het mailadres waarop je de mail gekregen hebt.

Log in op het serviceweb. Klik op [Abonnement] en 

ga naar het tabje [Filter]. Hier zie je welk fi ltertype 

je hebt (Select, Pro of Flex). Als je een ander type 

wilt, kun je dat hier veranderen. 

 Eronder zie je alle categorieën. Deze kun 

 je zelf open of dicht zetten. Kies hele-

 maal onderaan voor [Wijzig fi lteropties] 
 en zet categorieën naar wens [Open]
 of [Dicht].

serviceweb.kliksafe.nl

Klik op [Volgende]. Je komt 

nu bij jouw klantgegevens. 

Als je wijzigingen hebt, kun 

je ze hier doorvoeren. Klik 

weer op [Volgende]. Ga in het 

volgende scherm akkoord met 
de leveringsvoorwaarden van 

Kliksafe en klik op [Bevestig]. 

Nu kun je [Uitloggen] 
uit het serviceweb. Je 

fi lterinstellingen zijn na een 
uur actief. Veel internetplezier! 

Hulp nodig? Wij kijken 
graag met je mee. 
Bel 0341 - 274 999.
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Nu weet je welk fi lter je 

wilt. Wat doen jullie thuis 

graag online? Richt het 

fi lter verder in, zodat het 

bij jullie past. Welke sites 

wil je zien, en welke niet? 

Alle opties kan je vinden 

en beheren in het 

serviceweb. >>>

3.    Stel samen je fi lter in2.    Welk fi lter 
past bij ons?

> Pro
Een standaard fi lter waarin 
een aantal categorieën al dicht 
is gezet. Daarnaast kun je zelf 
nog kiezen of je bijvoorbeeld 
social media dicht wil zetten. 

> Select 
Ons meest strikte fi lter. 
Ook hier kan je zelf nog 
kiezen om bijvoorbeeld 
fi lmpjes en social media 
dicht te zetten. 

> Flex
Dit is ons meest fl exibele 
fi lter. Je kan hier precies 
instellen wat je wel en niet wil 
zien. Wel YouTube, maar geen 
sport? Of wel NPOLiveTV, 
maar geen Snapchat? Het 
kan allemaal. Als je bij Flex 
alles open zet, heb je ons 
ruimste fi lter. Natuurlijk is ons 
basisfi lter, dat porno, geweld, 
grof taalgebruik en phishing 
buiten de deur houdt, altijd 
actief.

Je kunt bij Kliksafe kiezen
uit drie fi lters >>>

Naast een veilige 
internetverbinding 

is het van groot belang 
om een virusscanner 

te gebruiken. Die zoekt 
dagelijks op je pc of er 
verdachte programma’s 

draaien.

Naast een veilige 
internetverbinding 

actief.

Altijd op de 
hoogte blijven? 

Volg onze blogs op
 www.kliksafe.nl

Altijd op de 

1.     Nog één 
    dingetje...
Veel websites maken gebruik van https. Bekende voorbeelden zijn Google 

en YouTube. Als je wil dat wij binnen Google en YouTube ook fi lteren, kan 

dat alleen als je gebruik maakt van ons https-fi lter. Omdat gegevens met 

https versleuteld (onderweg onleesbaar, en pas weer leesbaar als het bij 

jou op je scherm aankomt) worden verstuurd, hebben wij je toestemming 

hiervoor nodig. Lees hieronder hoe je die toestemming kan geven. >>>

 Https - Basis veilig 
We fi lteren https-websites op grond van de domein-

naam, maar niet op de inhoud. Stel dus dat een do-

meinnaam in de categorie Gokken staat, dan wordt 

deze geblokkeerd, ook al gebruikt de site https. Ook 

een goksite die nog niet bekend is bij het fi lter, zal 

worden doorgelaten. Ook kunnen we o.a. Facebook en 

YouTube hiermee niet op inhoud controleren. 

 Https - Standaard veilig 
Dit werkt hetzelfde als basis veilig, 

maar hier is een aantal https-sites 

toegevoegd, met name social-

mediasites en zoekmachines. Het 

kan zijn dat sommige apps niet 

goed meer werken, vooral dus de 

social-media-apps.

 Https - Extra veilig 
Hier worden alle 

sites gefi lterd op 

naam én inhoud, 

uitgezonderd 

banken.

Als je hebt gekozen voor het fi lter ‘Standaard veilig’ of ‘Extra veilig’ krijg je een melding (pop-up) en kun je het 

certifi caat installeren

De apparaten waarop dit certifi caat is geïnstalleerd, zijn nu veilig
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Ga naar serviceweb.kliksafe.nl     In het serviceweb, klik je op het tabje [Abonnement]

Typ je mailadres en je serviceweb-wachtwoord in   Klik op [Filter]. Ga naar [Wijzig fi lteropties]

Klik op het schuifje         dat voor https-fi ltering staat (standaard staat het https-fi lter uit). 

Hiermee activeer je het fi lter. Selecteer vervolgens een van de volgende mogelijkheden:

Klik op het schuifje         dat voor https-fi ltering staat (standaard staat het https-fi lter uit). Klik op het schuifje         dat voor https-fi ltering staat (standaard staat het https-fi lter uit). Klik op het schuifje         dat voor https-fi ltering staat (standaard staat het https-fi lter uit). 

Abonnement]

Meer weten? 
Kijk dan op 
kliksafe.nl/

https-fi ltering

Meer weten? 

https-fi ltering



Stel je fi lter in
Welkom bij Kliksafe. In deze folder 

lees je hoe je je fi lter kunt instellen.

Telefoonnummer: 0341 - 274 999

Openingstijden klantcontactcentrum:
Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 20.00 uur.
Zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Postadres  Bezoekadres
Postbus 168  Galvaniweg 14
8070 AD Nunspeet 8071 SC Nunspeet

       kliksafe.nl           facebook.com/kliksafe

Heb je een 
vraag? We staan 
voor je klaar.

Op de hoogte blijven van online risico’s? 
Volg ons op Facebook, meld je aan voor de nieuwsbrief 

                en hou de website in de gaten voor tips.Select Pro Flex

1. Alleen gescreende YouTubefi lmpjes beschikbaar
2. Alleen toegang met wachtwoord

Select Pro Flex

Wat kun je met Kliksafe?

Abortus

Advertenties

Alcohol en tabak

Amusement

Audio en video

Dating

Games

Intolerantie

Levensstijl

Medisch

Radio en TV

Sport

Wapens

Webwinkels

Whitelist

NPO

YouTube

YouTube extra veilig

Facebook

Flickr

Google Plus

Habbo

Instagram

LinkedIn

Pinterest

Snapchat

Twitter

VK

Alle bewegende beelden

Videoportal Kliksafe

Afbeeldingen zoeken

Internet op zondag

Gefi lterd internet

Zoekwoordenlijst
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