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Kerkelijke gemeenten, stichtingen, verenigingen en fondsen ontvangen de laatste tijd weer ‘spookfacturen’
voor opname van hun gegevens in een onduidelijke (bedrijven)gids. De afzender verwijst daarbij naar een
niet bestaande vermelding van vorig jaar die € 350,= kostte en vraagt of de advertentie dit jaar weer
geplaatst kan worden. Het ziet er professioneel uit, wie goedgelovig is tuint er zomaar in. Een variant hierop
is: de vermelding in het adresboek is gratis. Maar er zit een serieuze adder onder het gras. De firma vraagt je
namelijk om de gegevens na te kijken en te verbeteren, indien nodig. Bewust zet men er een grote fout in,
zodat je zeker geneigd bent om dat even aan te passen. De correctie blijkt zo’n € 1.000,= te kosten. Dat is dus
helemaal niet gratis! Juridisch zit het handig in elkaar: dat het aanpassen van de fout geld kost, staat wel
degelijk vermeld op de correspondentie, in piepkleine lettertjes.
Hier volgen een paar vuistregels om niet in de val te lopen.
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Wees altijd op uw hoede als iemand u benadert om een advertentie te plaatsen, een contract te
verlengen of als u gegevens moet bevestigen.
Ga nooit zondermeer in op aanbiedingen per mail of telefoon van voor u onbekende
advertentiebureaus. Wees extra alert als u gegevens moet controleren. Laat u nooit opjagen met het
argument dat de drukker zit te wachten. Neem de tijd om te checken, via Google, of het bedrijf
gunstig bekend staat.
Teken nooit een machtiging tot automatische betaling. Heeft u dit toch gedaan, dan kunt u uw bank
verzoeken de betaling binnen vijf dagen na afschrijving terug te storten. Trek vervolgens ook de
machtiging in. Leg sowieso vast wie in uw gemeente contracten mag ondertekenen en facturen mag
betalen.
Lees altijd de kleine lettertjes. Een contract over eenmalige plaatsing is nooit een overeenkomst voor
meerdere jaren. Wijst de factuur in die richting, dan kunt u het beste direct schriftelijk reageren.
Vraag bij twijfel altijd om gedetailleerde informatie, bij voorbeeld om de naam van de persoon die
vorig jaar toestemming heeft gegeven.
Zet geen handtekening onder de brief of fax, maar typ alleen uw naam. Daarmee voorkomt u
misbruik van uw handtekening.
Meldt fraude altijd bij: www. fraudemeldpunt.nl
Let op: sommige bedrijven opereren vanuit een netwerk. Er kan dus opnieuw gebeld worden onder
een andere naam!
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