
Je bent opgelicht! Welke ezel stuurt er anno 2020 nog een foto van zijn ID-kaart + al zijn persoonlijke 
informatie naar een wildvreemde toe? Zonder ook maar een keer te controleren of het allemaal wel echt 
is...jij dus!

De gegevens van het bedrijf hebben wij via Google gevonden en een beetje bewerkt, zij hebben geen idee 
dat wij gebruik van hun naam maken. Ook tappen wij het internet af, wij gebruiken nooit ons eigen IP 
adres. Je zal ons dus nooit kunnen traceren.

Je kan met deze brief naar de politie toe gaan, maar je zal dan eerst moeten uitleggen waarom je van plan 
was om zwart te gaan werken en zelfs een contract hebt getekend waar in je akkoord gaat met het zwart 
uitbetalen van je salaris (wat illegaal is bovendien). Iemand die bereid is om de wet te overtreden wordt 
zeker niet serieus genomen. Daar boven op komt ook nog eens dat je vrijwillig je gegevens hebt 
opgestuurd, zonder ook maar een keer de echtheid van de vacature of het bedrijf te controleren.

Wij staan op het punt om jouw ID-kaart en persoonlijke gegevens te gebruiken bij internetoplichting en 
huurfraude.

- We zullen dure goederen op Facebook, Instagram en Marktplaats verkopen, zonder de producten te
leveren. Wij zullen jouw gegevens gebruiken om het vertrouwen van kopers te winnen. Je zal versteld
staan hoe makkelijk mensen grote geld bedragen over maken na dat ze een kopie van een ID kaart zien.
Je zal binnen de kortste keren de boze en soms zelfs gewelddadige mensen voor jouw deur hebben staan.

- Ook zullen wij jou gegevens gebruiken bij het huren van particuliere woningen. Je zal er weer versteld
van staan hoe makkelijk je met een kopie van een bewerkte ID-kaart aan een particuliere woning komt. In
die woningen kunnen wij van alles uitspoken zonder ook maar enige risico te lopen, want alles staat op
jouw naam.

Je kan de ID-kaart opgeven als gestolen, maar een online koper of een particuliere verhuurde heeft niet de 
mogelijkheid om de geldigheid van een ID kaart te controleren. Dus zij zullen nooit weten dat de ID kaart 
als gestolen staat opgegeven.

Binnen een mum van tijd heb je allemaal rechtszaken tegen je lopen, en om je te verdedigen zal je duren 
advocaten moeten inschakelen, wat je duizenden euro’s gaat kosten.

De enige manier om je uit deze situatie te redden is: Binnen 7 dagen een bedrag van €250.- over te 
maken naar dit rekeningnummer.

BEDRAG:€250.-

REKENINGNUMMER: NL14 ASNB 0785 XXXX (weggehaald door redactie).

TER NAME VAN: XXXX (weggehaald door redactie)

OMSCHRIJVING: ADVIES KOSTEN.



Jij bent de enige die geld overmaakt na dit rekeningnummer, dus wanneer dit rekeningnummer 
gerapporteerd of geblokkeerd wordt, zal je de consequenties daar van ondervinden.

*Hoe je aan het geld komt maakt ons niet uit, verkoop je auto, telefoon, leen geld bij vrienden of vraag een
voorschot op je salaris. Zolang je er maar voor zorgt dat het geld binnen 7 dagen op de rekening staat.

*Wij zijn niet te traceren, en wij kennen jouw verder niet, dus wij zullen zonder enige twijfel je ID kaart
gebruiken wanneer je niet betaald.

Als het geld wel binnen 7 werkdagen op de rekening staat, hoef jij je geen zorgen meer te maken en zullen 
wij jouw ID kaart en gegevens niet gebruiken. Wel zullen wij je gegevens op een USB stick bewaren. Om 
er zeker van te zijn dat je geen domme dingen gaat doen.

Mocht je denken dat wij bluffen, dan heb ik slecht nieuws voor je. Wanneer je niet betaald en op gegeven 
moment gek wordt van de boze mensen aan de deur en de rechtszaken, dan kost het je dan €500.- om 
ons te laten stoppen.

- Ons een boze mail sturen heeft geen zin, wij zullen hem niet lezen of beantwoorden.

- Ons een zielige mail sturen, dat je het geld niet hebt, heeft geen zin. Wij zullen de mail niet lezen of
beantwoorden.

- Na de politie toe gaan heeft geen zin, je moet eerst bekennen dat je een contract hebt getekend waar in
je akkoord gaat met zwart werk, en zij zullen verder niets voor je kunnen of willen doen.

- Ons proberen te traceren heeft geen zin. Wij hebben aan alles gedacht en wij zijn niet te vinden.

ZIE HIER ONDER EEN AANTAL VOORBEELDEN VAN WAT JE TE WACHTEN STAAT WANNEER JE 
NIET BINNEN 7 DAGEN BETAALD, OF ONS OOK MAAR OP ENIGE MANIER PROBEERT TEGEN TE 
WERKEN.


