Tips ter voorkoming van oplichting
Een keurige heer verschijnt bij u aan de deur en geeft aan een medewerker van
uw ziektekostenverzekeraar te zijn. Hij wil graag uw bankgegevens controleren.
Zowel uw bankrekeningnummer, pinpas en pincode heeft hij nodig. Deze man ziet
er zeer betrouwbaar uit en u voldoet aan zijn verzoek. Uw pinpas neemt hij vandaag mee voor
controle en hij belooft u die morgen terug te brengen. U voelt het al……deze belofte is hij niet
nagekomen en een paar dagen later is er flink wat geld van uw rekening verdwenen!
Dat gebeurt mij niet?
Regelmatig verschijnen er nieuwsberichten over oplichting aan de deur. Op uiteenlopende
manieren weten oplichters iedere keer hun slag te slaan en vele onschuldige slachtoffers te maken
door smoezen en babbeltrucs.
De meest voorkomende oplichtingtrucs:
- Een man of vrouw aan de deur zegt van de thuiszorg te zijn en komt bij u een pakketje
afgeven. Dit pakketje dient wel direct te worden betaald en hij/zij geeft aan zelfs wel
voor u of met u te gaan pinnen.
- De persoon aan de deur vertelt u dat uw dak lekt en dat hij dat per direct wil repareren.
De betaling moet direct worden voldaan en ook hier geeft men aan wel mee te willen gaan
pinnen.
- Vaak wordt een noodsituatie gesuggereerd, waarbij men geld nodig heeft. Bijvoorbeeld:
‘”Mijn oma die hier verderop woont, is naar het ziekenhuis gebracht en ik heb geen geld
voor een taxi”. Of: “Ik moet nodig maar het toilet mag ik van uw toilet gebruik maken”. Of:
“Ik voel mij niet goed mag ik even bij u een glaasje water drinken”.
- Er zijn ook oplichters die zich voordoen als medewerker van een gemeente, medewerker
van een energiebedrijf, tuinman of telefooncontroleur.
De politie jaagt actief op deze oplichters en met succes! Regelmatig worden verdachten
aangehouden en fors gestraft. Wij willen u graag helpen en voorkomen dat u slachtoffer wordt
van oplichting aan de deur.
Tips om oplichting te voorkomen.
1. Geef nooit uw pincode of waardevolle spullen af.
2. Ga nooit in op afspraken aan de deur.
3. Houd uw pinpas en pincode altijd apart.
4. Vraag altijd om een identiteitsbewijs. Controleer dat ook in de hand, vaak gebruikt men een
vals identiteitsbewijs. Energiebedrijven, zorginstellingen en politie zijn zelfs verplicht zich
te legitimeren.
5. Wees alert bij vreemden. Raak niet in paniek! Blijf rustig en zeg dat u even belt met het
bedrijf waarvan de betreffende persoon zegt te komen om te controleren of het klopt.
Laat degene aan de deur niet binnen. Sluit de deur voor dat u gaat bellen.
6. Laat vreemden nooit zomaar binnen. Hoe betrouwbaar en verzorgd de persoon ook lijkt of
hoe hoog de nood ook is.
7. Mocht u toch met bijvoorbeeld een schoorsteenveger in zee gaan, laat dan op dat moment
schriftelijk vastleggen wat de prijs is!
Vertrouwt u de situatie niet, bel de politie 0900-8844. Bij spoed 112.
Bent u toch opgelicht, doe aangifte bij de politie

