
 
 
 
 
 
De werkwijze bij “impersonatie” ofwel identiteitsfraude 
 
Kenmerkend voor deze vorm van fraude is dat een oplichter zich voordoet als medewerker van een 
gerenommeerd bedrijf. Vaak is hij dan ook de enige beschikbare contactpersoon. Hij plaatst een 
bestelling en geeft opdracht de goederen op een ander adres af te leveren; de factuur kan naar het 
officiële adres. U vraagt nietsvermoedend een limiet aan op de officiële debiteur, bedrijf X. U krijgt een 
limiet en denkt zaken te kunnen doen. Bedrijf X weet echter van niets.  
Ondertussen heeft de oplichter de goederen op een ander adres ontvangen en is hij vertrokken met de 
noorderzon. Bedrijf X kan helaas niet aangesproken worden, want deze onderneming heeft niets besteld 
en niets ontvangen. Uzelf blijft met een onbetaalde factuur achter. 
 
Niet elk afwijkend afleveradres is natuurlijk verdacht. Er zijn ook genoeg betrouwbare bedrijven die 
namens een concern goederen bestellen en deze laten afleveren bij een van hun filialen. Wees wel altijd 
op uw hoede als dit gebeurt. 
 
Tien alarmbellen 
 
Wilt u fraude vóór zijn, beschouw de onderstaande aspecten dan als alarmbel: 
 

1. Het gebruik van alleen maar mobiele telefoonnummers bij een bestelling.  
2. Het gebruik van een vast telefoonnummer dat u niet kent. Check dan op de officiële website 

van de debiteur of het nummer kan kloppen. Bel het algemene nummer en vraag doorverbonden 
te worden met de heer A. 

3. Het verzoek om te klikken op links in de correspondentie. Doe dit nooit, zoek de officiële site 
van het bedrijf altijd zelf op. 

4. Expliciete verwijzing naar de website. Een grote valkuil is dat de oplichter u doorstuurt naar 
een namaaksite met valse gegevens die uitermate veel op de website van de officiële debiteur 
lijkt. Let bijvoorbeeld goed op of het logo en de URL wel kloppen en of er spelfouten op de site 
staan. 

5. Het gebruik van een hotmail- of Gmail-adres. 
6. Een e-mailadres dat anders is opgebouwd dan de adressen die u van het bedrijf kent. 

Check op de officiële site van de debiteur wat de vaste structuur is van de mailadressen. 
7. Een bestelling die pas op het laatst ergens anders afgeleverd moet worden. Let op als 

iemand in eerste instantie opdracht gegeven heeft de goederen naar het adres van de officiële 
debiteur te sturen, maar het afleveradres vlak van tevoren nog verandert. 

8. Geen enkele onderhandeling over de prijs. 
9. Een voertuig zonder logo of naam van de afnemer erop. Worden de goederen opgehaald in 

zo'n 'neutrale' auto, maak dan in ieder geval een kopie van het rijbewijs van de chauffeur. 
10. Een afleveradres dat niet aan alle eisen voldoet voor uw goederen. De ruimte is bijvoorbeeld 

te krap of er ontbreekt een degelijke koeling etc. 

 
 
 


