
Eerste hulp bij 
spiekende apps
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Installeer apps niet gedachteloos 
Kijk naar beoordelingen op internet en in 
de Windows store en lees in elk geval de 
machtigingen die je de app geeft. 

Zet de reclame-ID uit
Kies in de lijst met apps op 
Instellingen  Reclame-id en zet 
de schakelaar op ‘Uitgeschakeld’.

Zet de gps-locatie onder de 
foto’s die je maakt uit
Ga naar Instellingen en veeg links 
naar Toepassingen. Kies Foto’s & 
camera en haal het vinkje weg bij 
Locatiegegevens opnemen in foto’s 
die ik neem. 

Geschiedenis verwijderen op je telefoon
Ga naar Instellingen en veeg naar links naar  
Toepassingen. Kies Internet Explorer. 
Tik vervolgens op geschiedenis verwijderen. 
Alle tijdelijke bestanden, geschiedenisitems, cookies 
en opgeslagen wachtwoorden van Internet Explorer 
worden verwijderd. Je kunt overigens aangeven dat je
niet gevolgd wenst te worden. Je geeft hiermee 
jouw voorkeur aan, of bedrijven jouw wens volgen, is 
helaas niet zeker. Dit verzoek doe je door een vinkje te 
zetten bij ‘verzoek niet traceren verzenden naar 
website’ onder ‘geavanceerde instellingen’.

Verwijder apps die je nooit gebruikt
Dat doe je door...
Instellingen  Opslaginzicht  Telefoon of SD-kaart (afhankelijk 
van waar je de app op hebt geïnstalleerd)  kies de app  verwijderen.

Zet de gps uit als je hem niet 
nodig hebt 
Je kunt in Windows Phone apps soms 
per app de locatietoegang uitzetten 
in de app zelf. Maar dit kan niet altijd. 
Je kunt ook de locatietoegang voor 
alle apps uitzetten. Dit kun je doen via 
Instellingen  locatie  schakelaar 
omzetten. 

Blokkeer cookies op je telefoon
Ga naar Instellingen en veeg naar links naar Toepassingen. 
Kies Internet Explorer en scroll naar beneden naar 
geavanceerde instellingen. Scroll hier weer naar beneden 
naar Cookies van websites. Kies hier of je slechts enkele 
cookies wilt blokkeren of dat je ze allemaal wilt blokkeren. 
Met de optie ‘enkele blokkeren’ worden de cookies geblok-
keerd van sites die geen privacybeleid hebben en cookies die 
informatie opslaan waardoor derden contact met je zouden 
kunnen opnemen zonder jouw toestemming.

Lees meer
Lees meer tips in het boek Online privacy & veilig-
heid. Het is bijvoorbeeld verstandig om je gegevens 
beter te beveiligen door het instellen van een pinco-
de op je smartphone en regelmatig te updaten.
klik hier om het boek te bestellen.
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