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Dit document heeft als doel een bondige toelichting te geven op 

de mate van beveiliging rondom het gebruik van het platform 

Volgjewoning.nl. 

 

Locatie 

De Webdienst van Volgjewoning.nl, bereikbaar via de URL: 

Volgjewoning.nl, wordt geleverd vanuit een locatie (TRUE, 

Keienbergweg 100, 1101 GH Amsterdam), die is uitgerust om de 

Webdienst naar de huidige stand van de techniek tegen 

aanvaardbare kosten op professionele manier aan te kunnen 

bieden. Daarbij is voorzien in fysieke bescherming van het pand, 

belemmering van toegang door onbevoegden, 24x7 

hardwareondersteuning, brandbeveiliging, bescherming tegen 

stroomstoringen, bescherming tegen internettoegang door 

onder meer firewall software, algemene bescherming, 

databescherming en het maken van back-ups. 

 

Monitoring 

Het dataverkeer van en naar de Servers van Volgjewoning.nl 

wordt gemonitord. Volgjewoning.nl spant zich ervoor in om 

accuraat te reageren op pogingen van onbevoegden om zich 

toegang tot de Webdienst te verschaffen, op ongeoorloofd 

verkeer dat niet door de Webdienst kan worden verwerkt, op 

schadelijk dataverkeer en op andere pogingen om de juiste 

werking van de Webdienst in gevaar te brengen. In dergelijke 

gevallen is het Volgjewoning.nl toegestaan de toegang tot de 

Webdienst te blokkeren. 

 

Authenticatie 

Op de URL: Volgjewoning.nl is een SSL-Verbinding (certificaat) 

van toepassing. Dit betekent dat bij het opzetten van de 

verbinding er een authenticatie plaatsvindt. Met de authenticatie 

kan de gebruiker controleren of men daadwerkelijk contact krijgt 

met de partij (Volgjewoning.nl) waarmee men verbinding 

probeert te leggen. Op het moment dat er data over de 

verbinding wordt verzonden door de gebruiker, gebeurt dit 

middels versleuteling (encryptie-algoritme). 

 

 

 

 

 

 

Servers en Software 

Volgjewoning.nl voert op doorlopende basis serveronderhoud en 

software updates uit om te voldoen aan de nieuwste stand van 

techniek én om eventuele beveiligingsrisico’s preventief te 

kunnen minimaliseren. 

 

In het geval van aanvullende vragen omtrent dit document, kunt 

u zich wenden tot Volgjewoning.nl. Wij geven u graag verdere 

verduidelijking. Wij zijn te bereiken op +31 (0)513 744 169 of via 

info@volgjewoning.nl. 
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