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| Melding van automatische verlenging

Met McAfee kunt u uw

online-beveiliging op uw eigen manier
vormgeven.
 

Hoe meer tijd u online doorbrengt, des te kwetsbaarder u bent voor online
bedreigingen. Om die reden is het zo belangrijk om een beveiligingslek te
voorkomen en uw McAfee®-abonnement up-to-date te houden. McAfee
biedt drie gemakkelijke manieren aan om uw abonnement te verlengen.

Kies een van de onderstaande opties:

• Automatische verlenging 
U hoeft verder geen actie te ondernemen. Uw abonnement wordt
automatisch verlengd voor de bijkomende termijnen aan de hand van
de geregistreerde creditcard tegen de hieronder opgegeven prijs in de
komende 30 dagen. 

• Handmatige verlenging 
Verleng uw huidige abonnement met 12 maanden door nu te verlengen. 

• Uw voorkeuren voor automatische verlenging bijwerken 
U kunt uw voorkeuren voor automatische verlenging bijwerken in Mijn
account.

• Iedere seconde beveiligd, zelfs
tegen zero day-aanvallen

• Een 24-uurs beveiligingsteam
houdt u veilig

• McAfee Global Threat
Intelligence is toegewijd aan het
uitschakelen van alle
dreigingsvectoren

• Met gemakkelijke automatische
verlenging bespaart u kostbare
tijd

Waarom kiezen voor de
automatische verlenging
van McAfee?

Henri Van Coppenolle <henri.vancoppenolle@gmail.com>
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Productnaam van verlenging: McAfee LiveSafe 
Vervaldatum: 28-11-2021 
Abonnementsduur: 1 Year(s) Renew Subscription(Auto Renew) 
Prijs: €99.95(EUR) 

Het bovenstaande product wordt binnen 30 dagen automatisch voor de aanvullende periodes verlengd met
gebruikmaking van de geregistreerde creditcard tegen de hieronder gespecificeerde prijs. Op verzoek
verstrekken we een volledige restitutie als u uw abonnement binnen 60 dagen na facturering opzegt.

Dit bericht is een servicemelding over uw account voor McAfee-beveiligingsproducten 

Vragen? U kunt niet reageren op deze e-mail. Deze e-mail is verstuurd vanaf een adres dat geen inkomende e-mails kan
ontvangen. Voor ondersteuningsvragen klikt u hier. 

Lees ons privacybeleid. McAfee en het McAfee-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van McAfee, Inc. of
haar dochterondernemingen in de VS en andere landen. Andere merken en namen kunnen eigendom van anderen zijn. 
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