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Opgelicht door webshops

Wel besteld, 
niet geleverd

TEKST MARCO VAN ‘T WOUDT

In 2022 waren er ongeveer 13.000 aangiften bij de politie 
over nepverkopers. De webwinkel met de meeste aangiften, 

ruim 300, was Exciter.shop. Welke trucs gebruikte deze 
verkoper en waar moet je op letten als je gaat webwinkelen?

 Het is al langere tĳd moeilĳk om aan 
een PlayStation 5 te komen door het we-
reldwĳde chiptekort. Gĳs van der Linden 
is teamleider bĳ het Landelĳk Meldpunt 
Internet Oplichting (LMIO) van de politie. 
Hĳ waarschuwt vanwege dat tekort voor 
advertenties van spelcomputers. ‘Oplich-
ters spelen hierop in en bieden de spel-
computers aan, met korte levertĳden. 
Het gaat om onbekende webshops, die 
via advertenties op Google of social 
media je aandacht weten te trekken. 
Zolang het moeilĳk is om aan deze pro-
ducten te komen, verwachten wĳ dat die 
trend nog wel even aanhoudt.’ 
Door zo’n advertentie word je snel verleid, 
weet ook Laura Winkel. Zĳ was een van de 

Veel klagers hebben 
na maanden wachten 

nog steeds geen  
spelcomputer

honderden gedupeerden die klaagden op 
ons Klachtenkompas. ‘Ik zocht op Google 
naar een PlayStation 5 voor de kinderen. 
Exciter.shop stond bovenaan en door 
hetkeurmerk Trusted Shops zag het er 
betrouwbaar uit. Ik kende de website niet, 
maar dat leek mĳ toen geen probleem. 
Daar denk ik nu wel anders over. Mĳn 
PlayStation 5 is nooit gekomen en het 
geld ben ik kwĳt.’ 

Uitstelgedrag
Veel klagers hebben na maanden wachten 
nog steeds geen spelcomputer. Contact 
met het bedrĳf leverde keer op keer uit-
stel op, merkte ook Chris Revier. ‘De dag 
waarop ik de PlayStation zou krĳgen, werd 

in totaal vĳf keer uitgesteld. De laatste 
belofte was dat ik hem op 22 augustus 
zou ontvangen. Samen met een extra 
controller voor het ongemak. Ik geloofde 
het niet meer en wilde mĳn geld terug.’ 
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Maar ook dat bleek een hobbelige rit. 
Revier neemt meerdere keren per mail 
contact op met het bedrĳf. ‘Steeds weer 
was er een andere reden waarom het zo 
lang duurde om mĳn pakket of geld te 
krĳgen. Ik werd aan het lĳntje gehouden.’  
Revier reageerde op 3 juli op een adver-
tentie waarin stond dat de PlayStation 
binnen vĳf tot acht werkdagen zou worden 
geleverd. Opvallend, want op dat moment 
was al naar Kim van Dongen (zie het kader) 
gemaild dat zĳ haar aankoop van 16 mei op 
zĳn vroegst op 22 augustus kon verwach-
ten. En dat was exact dezelfde mail die 
Revier ruim een maand later kreeg. 

Onbetrouwbaar
Revier baalt nog steeds dat ze erin is ge-
tuind: ‘Ik bekĳk altĳd de reviews voordat ik 
bĳ een onbekende webshop iets koop. Dat 
heb ik deze keer niet gedaan, maar daar 
heb ik van geleerd. Want nu zie ik toch 
aardig wat slechte reviews.’ Eind vorig jaar 
sloegen we de handen ineen met de ACM 
(Autoriteit Consument & Markt), het Euro-
pees Consumentencentrum, de fraude-
helpdesk en het LMIO. Met een gezamen-
lĳke campagne vragen we consumenten 
om een check te doen vóór ze een product 
kopen. Dat begint met het checken van 
reviews, maar gaat nog verder. Bekĳk 
bĳvoorbeeld ook of de webshop bekend 
is bĳ de politie of ons Klachtenkompas. 
Op Trustpilot en Trusted Shops stonden in 
2021 en begin 2022 veel en erg positieve 
reviews, maar die bleken nep. Trustpilot 
vermeldt nu op de reviewpagina dat er 
nepreviews zĳn ontdekt en verwĳderd. Aan 
ons laat Trustpilot weten 1287 verdachte 
reviews over deze verkoper te hebben ver-
wĳderd. Wees extra gewaarschuwd als er 
veel positieve reviews staan bĳ een bedrĳf 
dat je nog niet kent. Bestaat het bedrĳf 
maar kort? Dan is het niet altĳd logisch 
dat er honderden of duizenden reviews 
zĳn. Via sidn.nl kun je controleren hoelang 
een webshop online is, als het webadres 
eindigt op .nl. Ook bĳ gebruik van een 
keurmerk is het verstandig om te contro-
leren of dat wel klopt én wat de waarde 
van het keurmerk is. Bĳ Trusted Shops kan 
een verkoper kiezen voor een keurmerk  u 

Het leek zo betrouwbaar, vond Kim 
van Dongen. Exciter verscheen 
bovenaan in de Google-resultaten, 
had veel positieve reviews én een 
keurmerk. ‘Ik bestelde de PlayStation 
op 16 mei, maar de bezorging werd 
steeds uitgesteld. Op 4 juli mailde 
Exciter dat de bezorging pas vanaf 
22 augustus zou plaatsvinden, maar 
beloofde op de website nog steeds 
korte levertĳden. De als ‘bewĳs’ 
meegestuurde foto van de voorraad 
PlayStations, vond ik op meerdere 
websites. Mĳn vertrouwen was weg 

en ik wilde mĳn geld terug. Ook dat 
werd steeds uitgesteld, totdat Exciter 
niet meer reageerde. Toen zelfs een 
incassobureau mĳn geld niet terug-
kreeg, probeerde ik contact te krĳgen 
via kennissen van de verkoper. Ik wil-
de anderen waarschuwen en noemde 
hem daarom in een review een oplich-
ter. Daarop kreeg ik een brief van zĳn 
advocaat dat ik mĳ schuldig maakte 
aan laster. Ik vind dat ik aan het lĳntje 
ben gehouden en in die tĳd zĳn er 
vast nog meer slachtoffers gemaakt. 
Dat maakt mĳ zo boos.’ 

‘Ik vind dat ik aan het 
lijntje ben gehouden’ 

Mijn ervaring
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€348
was in 2022 het gemiddelde 
schadebedrag bij aangiften 

van webwinkelfraude

met kopersbescherming of alleen voor een 
beoordelingssysteem waarop gebruikers 
hun ervaringen kunnen delen. Exciter zette 
het keurmerk van Trusted Shops op zĳn 
website en in mailberichten, terwĳl alleen 
het beoordelingssysteem gebruikt werd. 

Het keurmerk was nooit door Trusted 
Shops afgegeven. Omdat Exciter het logo 
niet weghaalde en er diverse klachten 
binnenkwamen, stopte Trusted Shops op 
10 augustus de samenwerking met Exciter. 

Nep-Dyson
Ook Stefan Kwet werd teleurgesteld 
toen hĳ een PlayStation 5 bestelde bĳ 
Exciter. Hĳ zocht anderen die hetzelfde 
probleem hadden en startte daarom de 
Facebook-groep ‘Excitershop gedupeer-
den’. Zo hoopt hĳ het probleem bekender 
te maken, de verkoper te stoppen én dat 
gedupeerden misschien zelfs hun geld 
terugkrĳgen. Binnen deze groep, ons 
Klachtenkompas en op Trustpilot wordt 
ook geklaagd over Dyson-producten die 

Tips voor webwinkelen 
• Bekĳk reviews op meerdere websites, zie ook consumentenbond.nl/ 

reviews-checken.
• Kĳk op klachtenkompas.nl en politie.nl (onder ‘controleer verkopergegevens’).
• Staat er een keurmerk? Check of de webshop echt is aangesloten en zie  

ook consumentenbond.nl/keurmerk.
• Betaal met kopersgarantie, via je creditcard of PayPal. Of betaal achteraf  

via Klarna of Riverty (vroeger AfterPay). 
• Controleer de contactgegevens en het KvK-nummer.
• Bĳ een Nederlands webadres: kĳk op sidn.nl hoelang de webshop bestaat.
• Bestel bĳ voorkeur bĳ een winkel die is aangesloten bĳ de Geschillencommissie.
• Let extra op bĳ tekorten van een product. Oplichters spelen ook in op de 

energiecrisis. In 2022 kreeg de politie ruim 700 aangiften van mensen die 
haardhout of houtpellets bestelden, maar niet kregen.

Ons juridisch advies
Problemen met iets dat je online kocht? Op onze website staat informatie over 
je rechten. Leden met vragen of problemen met bedrĳven helpen we met voor-
beeldbrieven en persoonlĳk juridisch advies. Heb je ook iets bĳ Exciter besteld, 

maar geen product of geld terug gekregen? Gebruik onze voorbeeldbrief op 
consumentenbond.nl/failliet en mail deze naar info@advocatenkantoorjanse.nl. 

Zet daarin het bedrag waar je nog recht op hebt, een kopie van je bankafschrift, 
je naam, adres en woonplaats en een overzicht van je bestelling.  

nep zĳn. Volgens Exciter zĳn die producten 
niet nep en komen ze van een o�iciële ver-
koper in Polen. Dat was in april 2021 ook al 
het verhaal, toen klanten online begonnen 
te klagen over nepproducten. Daarom 
vroegen we Dyson naar de ervaringen met 
de webshop. Het antwoord is duidelĳk: 
de Dyson-producten van Exciter.shop
zĳn nep. Daarom heeft Dyson Exciter.shop 
o�line laten halen. De verkoper gaat ove-
rigens nog altĳd door, maar dan in Estland 
via Exciter.ee. We hebben contact opge-
nomen met de toezichthouder in Estland. 
En jawel, ook daar loopt al een zaak tegen 
de webshop vanwege de verkoop van een 
nepproduct. We hebben deze informatie 
doorgegeven aan Dyson en de politie.

Faillissement
We vroegen Exciter om de gedupeerden 
terug te betalen. De webshop belooft 
ons dat dit gaat gebeuren. Maar niet 
direct, vanwege een discussie met de 
betaalprovider. Klanten hebben daar 
geen boodschap aan: zĳ hebben recht 
op geld terug. Maar door deze discussie 
trekt de klant aan het kortste eind. 
Een van de adviezen bĳ online aankopen 
is om achteraf te betalen of via een credit-
card of PayPal. Dan ben je beschermd 
als je product niet wordt geleverd. Dit 
bevestigt ook Van der Linden: ‘Wordt 
zo’n achteraf-betaalmethode niet aan-
geboden? Vraag jezelf dan af of je de 
koop moet doorzetten.’ 
Op 8 november werd de webshop failliet 
verklaard. Dit betekent dat een curator 
een overzicht maakt van de schulden en 
bezittingen en bekĳkt of er nog geld is 
om te verdelen. Achmea Rechtsbĳstand 
vroeg met hulp van Arag het faillissement 
aan namens enkele verzekerden. Zĳ deden 
dit om meer slachtoffers te voorkomen en 
de druk op te voeren bĳ de verkoper. Maar 
ook omdat een curator meer bevoegdhe-
den heeft. Zo kan de curator controleren 
of de bestuurder van de onderneming 
aansprakelĳk te stellen is. Of dit mogelĳk 
en zinvol is, moet nog blĳken. 
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Word lid en krijg direct toegang tot alle 
onafhankelijke tests en informatie.

Smaakt dit 
naar meer?

Gids
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