
De Threadstone Vulnerability Scan 

Als extra service bij uw Cyber-verzekering 
bieden wij u kosteloos de Threadstone 
Vulnerability Scan aan. Met behulp van deze 
scan kunt u onafhankelijk, volledig online en 
geautomatiseerd uw online systemen 
controleren op kwetsbaarheden. 

Threadstone is opgericht in 2014 en gevestigd in 
Den Haag. De missie van Threadstone is het 
Nederlandse en Europese internet veiliger maken 
voor zowel grote als kleine organisaties. 
Vanaf de oprichting is Threadstone partner van The Hague Security Delta, het grootste veiligheidscluster van 
Europa waarin gezamenlijk gewerkt wordt aan innovaties en kennisontwikkeling op het gebied van cyber-
veiligheid. Innovaties en kennis waarvan u als ondernemer profijt van heeft want cyber-criminaliteit 
ontwikkelt zich razendsnel. 

Hoe werkt het? 

Na de ontvangst van uw nieuwe polis meldt u zich via https://zurich.cyberstatus.nl/aanmelden aan voor de scan. 
Wij hebben dit proces zo eenvoudig en zo veilig mogelijk gemaakt: u vult uw bedrijfsgegevens in en nadat u via 
een email bevestigd heeft akkoord te gaan met de uitvoering van de scan wordt deze gestart. 

Het scannen duurt doorgaans zo’n  
4 uur en wordt met een lage 
intensiteit uitgevoerd zodat uw 
netwerk zo min mogelijk wordt 
belast. 

Nadat de scan gereed is ontvangt u 
een email met daarin de 
inloggegevens om het dashboard 
met de uitkomsten van de scan te 
bekijken. Het dashboard laat in één 
oogopslag zien wat de huidige  
status is. 

 
Via de knop "Rapporten kopen" kunt u een uitgebreid maar zeer leesbaar rapport met de uitkomsten van de scan 
opvragen. Dit rapport is geheel kosteloos als u de kortingscode gebruikt die u onder vermelding van uw 
polisnummer per mail opvraagt via cyber@turien.nl. 
 
Met het rapport kunt u, als dat nodig blijkt te zijn, samen met uw IT-afdeling de beveiliging van uw systemen 
gericht verbeteren.  

U kunt tevens het rapport Informatiebeveiliging voor het MKB; nut, noodzaak en plan van aanpak zonder 
aanvullende kosten downloaden. Zoals de titel al aangeeft laat dit rapport u op een prettig leesbare manier zien 
waarom en hoe u uw informatiesystemen zo goed mogelijk kunt beschermen en u door kunt gaan met waar u 
het beste in bent: ondernemen! 
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