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O v e r  o n s  

CyberContract is een nichespeler die gespecialiseerde diensten organi-

seert rond het thema “CYBER-bescherming”.   

 

De effectieve oprichting vond plaats midden 2014 als logisch gevolg van 

een grondig  voortraject dat al meer dan een jaar eerder was gestart.   

Een voortraject waarin de drijvende krachten achter CyberContract in 

nauwe samenwerking met diverse professionals via een 360°-aanpak dit 

nieuwe fenomeen in kaart brachten.   

 

Deze unieke contacten met lokale specialisten uit diverse disciplines  

(ICT-professionals, juristen, verzekeringsmakelaars, niche-verzekeraars 

enz) lagen aan de basis van de uiteindelijke start van CyberContract mid-

den 2014, en de unieke mix aan gespecialiseerde diensten die we van-

daag aanbieden. 

 

CyberContract heeft in België een operationele zetel in Turnhout en een 

in Kontich. 

 



U w  b e d r i j f  i s  e e n  d o e l w i t   

 

Cyber-risks 
U loopt vandaag al risico 

De publieke cloud is geen veilige haven 

Uw private cloud is geen veilige haven  

Uw lokale infrastructuur is geen veilige haven 

Wees voorbereid 
Bedrijven hebben meestal heel wat procedures en plannen mbt 

hun offline-risico’s.  Denk maar aan een jaarlijkse evacuatie-

oefening teneinde de gevolgen van een bedrijfsbrand te beper-

ken.  
 

Maar hoe zit het met uw online business ?  Is uw bedrijf voorbe-

reid op een cyber-incident ?  Heeft u een sluitende uit-dienst poli-

cy?  Besteed uw bedrijfscultuur voldoende aandacht aan het cy-

berrisico-bewustzijn  van uw werknemers ?   

Get everyone involved !   Maak een Cyber-crisis plan ! 

Een bedrijf is maar zo 

sterk als haar reputatie 



P R E V E N T I E  

CyberContract biedt bedrijven toegang tot een unieke set gespeciali-

seerde diensten bij lokale professionals ! 

Diensten van bewezen kwaliteit….snel en centraal toegankelijk.  Zo hel-

pen we u héél concreet bij  de uitwerking van een goed preventieplan  

rond cyber-incidenten.  Preventie is immers steeds de eerste stap ! 

 

Voor onder meer volgende preventieve diensten hebben wij sterke 

partners : 

INFRASTRUCTUUR AUDIT 

NETWERK AUDIT 

PEOPLE AWARENESS 

VEILIGE SOFTWARE 

JURIDISCH ADVIES 



V E R Z E K E R I N G  t e g e n  C y b e r r i s k s  

Na “preventie”  is risico-indekking steeds de volgende stap.  

Goede verzekeringen hebben de grote verdienste  dat ze mensen toela-

ten om verder te gaan, ook minder bekende paden te kiezen...voluit te 

leven en ondernemen.  CyberContract biedt bedrijven een ijzersterk to-

taalpakket aan waarborgen zodat zij onbezorgd voluit kunnen gaan in de 

digitale samenleving & business van vandaag & morgen.  Onze unieke 

set aan waarborgen ambieert een totaalbescherming.  Volledig transpa-

rant en gebaseerd op bewezen lokale expertise. 

CYBER CRIMINALITEIT 

EIGEN SCHADE EN KOSTEN 

AANSPRAKELIJKHEID 

WINSTVERLIES 

OPTIE : RECHTSBIJSTAND 



H O T L I N E  

In nood kent & belt een mens zijn vrienden.   

En bij een Cyber-incident bel je als ondernemer de CyberContract-

HOTLINE.   

 

CyberContract is de eerste speler in België die een HOTLINE inricht voor 

klanten met een potentieel cyber-probleem.   

Zo helpen we mee aan een snelle en accurate diagnose door lokale pro-

fessionals.  We zijn ervan overtuigd dat deze unieke aanpak de basis legt 

voor het niveau van dienstverlening dat we nastreven.  En dat we op deze 

manier de schadelijke gevolgen van een cyber-incident zoveel mogelijk 

kunnen beperken. 
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NEEM EEN VERZEKERING ! 


