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Een goede reputatie online? Oplichters kunnen het vergeten!
Samenvatting
Na diverse gevallen van oplichting via onder andere de website van
2dehands.nl is er een politie onderzoek van start gegaan. 2dehands.nl heeft
intussen een 'reputatie-systeem' ontwikkeld, waarmee kopers en verkopers
elkaar onderling al een goede (of slechte) reputatie kunnen geven.
Oplichters online
Na twee jaar is het weer zover op 2dehands.nl, een oplichter die op grote
schaal aardappels heeft verkocht voor processoren en camera's. De oplichter
bood op websites als www.2dehands.nl goedkope artikelen aan. De kopers, die
na betaling het pakket openmaakten, vonden een paar aardappels als dank.
Inmiddels is er een politie-onderzoek gestart. 2dehands.nl verleent alle
mogelijke medewerking, om deze oplichter op te kunnen sporen.
Geschiedenis
Twee jaar geleden, in 1998, is er ook al een grote zaak in het nieuws
geweest, waarbij met hulp van 2dehands.nl en de Belgische politie
uiteindelijk een bende van zes personen konden oprollen, die lege flessen
en bakstenen verstuurden aan goedgelovige kopers. Deze kwestie is terug te
vinden op http://www.2dehands.nl/frank.html
Om dit soort zaken te voorkomen heeft 2dehands.nl een nieuw systeem
ontwikkeld, waarbij kopers en verkopers na een transactie, hierover een
berichtje kunnen achterlaten over elkaar op de website. Nieuwe kopers en
verkopers kunnen dit dan weer gebruiken om te kijken met wie ze in zee
gaan. In de Verenigde Staten is zo'n systeem al bekend van grote
veilingsites als Ebay, in Nederland is het de eerste.
"We willen fraude zoveel mogelijk voorkomen, en hopen in de toekomst
wellicht ons systeem te koppelen aan andere vraag en aanbodsites, om zo een
einde te kunnen maken aan dit soort treurige gevallen. Als ik een mail
krijg van een bezoeker die voor 850,00 drie aardappels heeft gekocht, doet
me dat zeer, en wil ik alles doen om deze oplichter te pakken te krijgen",
aldus Michiel van Deursen, verantwoordelijke en eigenaar van de site.
De verwachting is dat betrouwbare kopers en verkopers al snel een goede
reputatie zullen (willen) opbouwen, en dat dit een stap voorwaarts is in de
ontwikkeling van online handelen in Nederland. Overigens kunnen bezoekers
ervoor kiezen niet mee te doen met dit systeem.
De website en het reputatiesysteem is te vinden op http://www.2dehands.nl

2dehands.nl is een van de grootste gratis advertenties sites van Nederland
en bestaat sinds 1997. De site is onderdeel van Tty.nl, dat ook de maker is
van www.nieuw.nl, een prijsvergelijkingssysteem online.
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