Voor meer informatie:
in het kader van de internationale campagne
Fraud Prevention Month
www.icpen.org

Wees op uw hoede!
Wie heeft nog nooit zijn oog laten vallen op
een van die aantrekkelijke advertenties die u
rijkdom en succes beloven?
Oplichting is meer dan ooit een internationaal
fenomeen.
Bedriegers gebruiken steeds beter uitgekiende
technieken. Ze weten hoe ze moeten omgaan
met internet en telecommunicatie.
Ze slagen erin enorme geldbedragen binnen te
rijven en dan spoorloos te verdwijnen. De Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de
FOD Economie en de Federale Politie worden
elke dag geconfronteerd met hun slachtoffers
die soms aanzienlijke schade leden.
Uw beste verweer als consument: informeer
u over de verschillende vormen van oplichting
en hoe u ze kan vermijden.
Wees op uw hoede voor de nieuwe methoden
van bedriegers!
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FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Controle en Bemiddeling
WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
Tel: 02/277 51 11
http://mineco.fgov.be

Federale Overheidsdienst
Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie

Andere nuttige websites:
http://www.econsumer.gov
http://www.fedpol.be
http://www.consumentenbedrog.be
http://www.spamsquad.be
http://www.hoaxbuster.com
http://www.escrowfraud.com
http://www.oecd-antispam.org
http://www.peeceefobie.be
We bedanken het Federale Parket, de Federale
Politie en het OIVO voor hun medewerking.

Opgelet met
het internet !

Overige beschikbare folders:
Mijn identiteit is toch
van mij ... of niet?

Bedrog ?
NIET MET MIJ !

Telefoonnummers die
u kunnen ruïneren

Gemakkelijk geld ... kwijt!

Preventiecampagne
tegen consumentenbedrog

Is er iets gemakkelijker dan het internet om allerhande informatie of dat ene felbegeerde artikel te
vinden? Op de meeste van deze diensten kan men veilig een beroep doen, maar het net kent ook zijn
gevaren en misbruiken. Leer oneerlijke aanbiedingen te herkennen en ga er niet op in.

Verlokkelijke veilingsites
"Ik koop de GSM van mijn dromen op de site die ik
geregeld bezoek. De verkoper stelt me voor om via
een ander betaalsysteem te betalen dan hetgeen
gebruikelijk is. Ik betaal zoals gevraagd, maar mijn
GSM krijg ik nooit te zien."
Zelfs op een ernstige veilingsite vindt u nog oplichters die u lucht verkopen!
Gewoonlijk stellen deze sites u een systeem van beveiligde verkoop voor, maar let op wanneer men u
voorstelt rechtstreeks met de verkoper te onderhandelen. Dan kan het wel eens een valse verkoper zijn.
Accepteer bijvoorbeeld niet om uw betaling met
Western Union uit te voeren. Dat is een systeem dat
gebruikt wordt onder mensen die elkaar kennen,
maar NIET tussen twee onbekenden.
Ga er nooit mee akkoord om buiten de veilingsite te onderhandelen!
Als de verkoper u dit voorstelt, breek de verkoop
dan onmiddelijk af. Als u absoluut verder met deze
verkoper wilt onderhandelen, controleer dan zijn
volledige naam, telefoon en adres aan de hand
van de hulpmiddelen die u op het internet vindt:
http://www.iinvestigate.net
http://www.infobel.com

Totaal verlies
"Ik verkoop mijn auto op een adverteersite. Een kandidaat-koper contacteert mij en stelt mij voor de auto te
kopen voor de export. Hij biedt een onverhoopt hoge
prijs. Hij schrijft me een cheque uit voor een hoger bedrag dan wat overeengekomen is, en vraagt mij het

verschil op de rekening te storten van degene die zogenaamd met het transport belast is. Ik incasseer de
cheque alvorens de bank deze gecontroleerd heeft, ik
lever mijn auto af bij de transporteur en betaal hem
zijn kosten. Maar mijn bank laat me weten dat de
cheque vals is en debiteert me het volledige bedrag dat ik ontvangen heb."
Vaarwel auto en vaarwel geld!
Te hoog bod = gevaar

Ik ontvang een boodschap
van een onbekende. Wat is er
aan de hand?
"Om een verloren databank te herstellen,
vraagt men mij mijn bankgegevens op. "
"Men belooft mij een rijkelijke commissie op
een grote erfenis die men wil overmaken. "
"Ik heb zogezegd het grote lot gewonnen,
maar ik zou transferkosten moeten betalen om
het geld in ontvangst te nemen."
Dat is wat men «spam» noemt: u krijgt een e-mail, van
een onbekende afzender, vaak voor reclamedoeleinden. Een aantal van deze berichten zijn ronduit bedrieglijk en zijn alleen bedoeld om u geld te ontfutselen.
Met andere mails tracht men u bijvoorbeeld namaakproducten (computermateriaal, Viagra, Rolexuurwerken) ... of valse diploma’s aan te smeren.
Bescherm uw mails met een geschikt anti-spamprogramma, via uw provider.

