TIPS VERDACHTE KENMERKEN

Herken de oplichter

©

DE ADVERTENTIE

1
2
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Te mooi om waar te zijn:
een verdacht lage prijs.

Pas extra op bij elektronica en tickets.

Ophalen is veiliger. Het is
verdacht als ophalen niet
mogelijk is, of als het wél
mogelijk is,maar de verkoper
erg afgelegen woont.

4

Denk je dat er sprake is
van een nepadvertentie?
Rapporteer dat dan aan
Marktplaats via de link op de
pagina.

5

Is iemand nog maar één
dag actief met slechts
één of twee andere dubieuze
advertenties, wees dan extra
alert.

6

Pas extra op tussen 12
uur ’s nachts en 8 uur ’s
ochtends. Marktplaats controleert dan geen dubieuze
advertenties.
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Tekst Bert Quist / bertquist@consumentenbond.nl
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Twijfel je of iemand wel is wie hij zegt te
zijn, google diegene dan (voor- en achternaam tussen aanhalingstekens) en zoek
hem ook op sociale media (Facebook,
Linkedin, Twitter).

©

Check of de verkoper bekend is bij de
politie: politie.nl/aangifte-of-melding-doen/controleerhandelspartij.html

9

Upload de foto van het aangeboden
artikel via images.google.com. Google
zoekt dan op overeenkomstige afbeeldingen. Komt dezelfde foto ook elders voor,
dan is extra waakzaamheid geboden.

CONTACT EN BETALING

10

Voer gesprekken via het berichtensysteem van Marktplaats of de
Marktplaats-app. Wees extra alert als
iemand snel wil overschakelen naar
Whatsapp.
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Geef pas je 06-nummer na serieuze
interesse of akkoord.

Stuur nooit een foto van je identiteitsbewijs, bankafschrift of bankpas naar een (ver)koper. Ook niet als de
andere partij zelf eerst een kopie stuurt.
Daarmee loop je een groot risico slachtoffer
te worden van identiteitsfraude.

13

Als opsturen praktischer is, betaal
dan liefst met PayPal of de Marktplaats-dienst Gelijk Oversteken. Je betaalt
daarvoor transactiekosten, maar krijgt in
veel gevallen wel het bedrag terug als de
bestelling niet wordt geleverd.

DOSSIER OPGELICHT OP MARKTPLAATS

DE IDENTITEIT

Als verkoper: accepteer geen bewijs
van overschrijving. De betaalapp
kan nep zijn, het bewijs kan zijn gephotoshopt, of iemand kan geld naar zijn eigen
rekening hebben overgemaakt met jouw
naam als begunstigde.
Komt de koper over de vloer en wil
hij ter plaatse betalen met een
betaalapp, doe dat dan alleen als je allebei
bij dezelfde bank zit. Alleen dan kun je direct
controleren of de betaling is binnengekomen. Zo niet, betaal dan via een betaalverzoek via Marktplaats (dat kost € 0,40). De
betaling verloopt dan via iDeal, en koper en
verkoper krijgen direct een bevestiging.
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Ga nooit in op verzoeken van particulieren om één cent over te maken.

Wil de verkoper je laten betalen via
een zogenaamd 'Tikkie-linkje', let
dan op dat de link begint met https://tikkie.
me. Anders loop je het risico op een valse
bankomgeving in te loggen, waarna kwaadwillenden toegang krijgen tot je bankrekening.

N.B. Deze tips gelden voor advertenties van particulieren. Ook malafide
webwinkels zijn actief op Marktplaats,
en daarvoor gelden aanvullende tips.

Bekijk ook de video met tips:
consumentenbond.nl/marktplaats
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HOE HERKEN JE
DIGITALE ZAKKENROLLERS?
Met de beste tips en adviezen van de Digitaalgids
ben je zelf expert en digitaal veiliger. Kijk meteen
op consumentenbond.nl/digitaalgids en kies de
aanbieding die bij je past.
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HAAL ’M
IN HUIS

