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VOOR U IS HET GEWOON 
EEN OUDE HARDE SCHIJF. 
VOOR GEGEVENSDIEVEN 
IS HET EEN GOUDMIJN. 
In de door technologie gedreven wereld van vandaag zijn 
desktopcomputers en laptops essentieel voor elk bedrijf.  
Maar als ze uiteindelijk vervangen moeten worden, maakt  
een alarmerende 87% van de bedrijven geen gebruik  
van professionele diensten om hun oude harde schijven  
veilig te vernietigen [1]. 

5 REDENEN

WAAROM U ERVOOR 
MOET ZORGEN DAT OUDE 
HARDE SCHIJVEN VEILIG 
WORDEN VERNIETIGD 

BESCHERMT UW VERTROUWELIJKE EN 
GEVOELIGE INFORMATIE 

HELPT HET MILIEU TE BESCHERMEN

HELPT BIJ DE NALEVING VAN DE WETGEVING 
VOOR GEGEVENSBESCHERMING 

VERMINDERT HET RISICO OP EEN  
KOSTBAAR DATALEK.

NIET ALLE PROCESSEN VOOR VERNIETIGING 
VAN HARDE SCHIJVEN ZIJN VEILIG

Eén enkele harde schijf kan duizenden privé- en 
vertrouwelijke gegevensbestanden bevatten, 
van gevoelige klanten- en handelsrapporten tot 
kredietkaartgegevens. Een veilig vernietigingsproces 
voor harde schijven beschermt informatie van personeel, 
klanten en bedrijven.

Door de informatie op harde schijven op te slaan en op 
onjuiste wijze weg te gooien, loopt uw bedrijf het risico 
op een inbreuk op de informatiebeveiliging.  Boetes en 
reputatieschade kunnen voldoende zijn om een bedrijf te 
ruïneren. Globaal gezien zijn de gemiddelde kosten van 
een datalek 3,8 miljoen dollar. Neem geen risico.  

Een veilige vernietigingsservice voor harde schijven zorgt 
er niet alleen voor dat gevoelige gegevens niet kunnen 
worden hersteld, maar zorgt er ook voor dat ze worden 
gerecycled in overeenstemming met de WEEE-richtlijnen 
(Waste Electrical and Electronics Equipment), waardoor het 
milieu wordt beschermd. 

Het veilig vernietigen van oude harde schijven zorgt 
ervoor dat gegevens nooit meer kunnen worden 
hersteld of gereconstrueerd, zodat u constant voldoet 
aan de wetgeving voor gegevensbescherming.  
Vernietigingscertificaten, die na elke service worden 
uitgereikt, dienen bovendien als waardevol auditspoor. 

U denkt misschien dat wissen, opnieuw formatteren of 
demagnetiseren van oude harde schijven voldoende is. 
Dat is niet zo. Als de schijven fysiek intact blijven, kunnen 
alle gegevens, met inbegrip van gevoelige, vertrouwelijke 
of privé-informatie, nog steeds worden hersteld.

Wij beschermen w at belangrijk is.

Meer informatie over deze onderwerpen kunt u vinden op onze blog

https://www.shredit.nl/nl-nl/blog/cybersecurity/5-redenen-waarom-bedrijven-moeten-investeren-in-vernietigingsdiensten-voor-harde-schijven


STAP 1
Voorafgaand aan de service 
moeten de harde schijven  

uit de toren of laptop 
worden verwijderd. 

STAP 2
Boek simpelweg een 

regelmatig geplande service, 
of service op aanvraag, en wij 

zorgen voor de rest.

STAP 3
We scannen elke harde 

schijf en voorzien ze van een 
streepjescode. Ook geven we 
u een kopie van het logboek 

voor uw administratie.

STAP 4
Harde schijven worden 

veilig vervoerd naar een 
van onze beveiligde 

vernietigingsfaciliteiten.

STAP 5
 Elke harde schijf wordt 
opnieuw gescand om 
er zeker van te zijn dat 
de verzamelde items 

overeenkomen met wat zal 
worden vernietigd.

STAP 6
Onze vernietigingsmachines 

(hydraulische pers of 
versnipperaar) vernietigen 
uw harde schijven op een 

veilige manier.

STAP 7
U ontvangt een 

vernietigingscertificaat  
als onderdeel van uw 

auditspoor als bewijs van 
veilige vernietiging.

STAP 8
De materialen worden veilig 
gerecycled bij vertrouwde 

partners om u te helpen uw 
koolstofvoetafdruk  

te verkleinen.

Waarom zou u kiezen voor de vernietigingsdiensten van 
Shred-it voor harde schijven?

100% VERNIETIGD
Alleen het vernietigen van uw harde schijven zorgt ervoor dat gegevens 
niet kunnen worden hersteld

100% VEILIG Het volledige chain-of-custody-proces van Shred-it biedt  
end-to-end beveiliging

100% GEGARANDEERD Na elke service wordt een vernietigingscertificaat afgegeven dat dient 
als auditspoor

100% PGEMOEDSRUST Risicoloos alternatief voor opslaan, wissen, opnieuw formatteren  
of demagnetiseren

100% SHRED-IT Meer dan 30 jaar expertise in veilige informatievernietiging

[1] https://www.shredit.nl/en-nl/secure-shredding-services/hard-drive-destruction
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