


Voorkom oplichting bij Digitale Producten

Digitale producten. Een nest van oplichters?
De wereld van de digitale producten is voor veel mensen een wereld van oplichters. Toch hoef je als 
potentiële koper van digitale producten niet per definitie ten prooi te vallen aan deze digitale 
oplichters. Er zijn een aantal punten die je zelf heel makkelijk kan controleren voordat je je aankoop 
doet. Dit hoeft maar 10 minuten te duren en het kan je veel last besparen met bijvoorbeeld je geld 
terug krijgen als je niet tevreden bent met het product. De onderstaande zes tips kunnen wij als team 
van PPreviews.nl je geven als je op het punt staat om een digitaal product te kopen, maar je angst 
hebt om opgelicht te worden. Het voorkomt geen oplichting, maar maakt je digitale aankoop wel 
een stuk veiliger en de kans dat je opgelicht wordt een stuk kleiner.
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Check de garantievoorwaarden
Bij het aankopen van een digitaal product vooral is het handig om te controleren of de producent 
een geld terug garantie heeft en wat de voorwaarden hiervan zijn. Als een producent een geld terug 
garantie aanbiedt hoeft dat namelijk nog niet te betekenen dat je hiervoor in aanmerking komt. Voor 
Nederlandse producenten geldt er wettelijk een 14 dagen proefperiode, maar zodra het bedrijf waar 
je het van gekocht hebt niet in Nederland gevestigd is, zoals bijvoorbeeld het bedrijf van Casper 
Camps, trek je vaak aan het kortste eind. Wil je precies weten welke voorwaarden er aan de 
ongelofelijke garantie van 60 dagen niet goed geld terug zitten, raden we je aan om eerst de 
algemene voorwaarden even door te scannen. Deze algemene voorwaarden zijn voor deze 
producten vaak niet erg lang, dus kan je precies vinden hoe goed deze niet goed geld terug garantie 
echt is. Vaak zul je zien dat er afwijkende voorwaarden zijn waardoor je net naast de boot valt als je 
in aanmerking wil komen voor de geld terug garantie, terwijl je dit van tevoren heel makkelijk had 
kunnen voorkomen.

Check de supportafdeling
Ook de niet goed geld terug garantie wordt vaak door de servicedesk van de producent geregeld, als 
deze er al is. Als deze er niet is, zal de producent hoogst waarschijnlijk zelf zijn servicevragen 
beantwoorden en ook de verzoeken voor garantie. Een goede test om te zien of dit allemaal 
vloeiend werkt is om gewoon een vraag te sturen naar het e-mailadres dat je op de salespage of in 
de algemene voorwaarden kan vinden. Stel hierin een open vraag waarmee je aangeeft dat je een 
antwoord verwacht. Een mailtje als "Ik kwam je product tegen, maar twijfel of ik het wil kopen" zal 
minder kans hebben op behandeling dan een e-mail waarin je de vragen die je nog hebt concreet 
stelt. De snelheid waarmee je vragen beantwoord worden, zeggen veel over de service gerichtheid 
van de producent en het gemak waarmee je de eventuele conflicten kan oplossen. Geef de producent 
ongeveer een week de tijd om een reactie te geven. Veel producenten doen dit namelijk naast hun 
gewone werk en lezen niet elke 5 minuten hun e-mail.

Check de bedrijfsgegevens
Veel producten worden gemaakt door kleine eenmansbedrijven, maar deze staan vaak wel 
ingeschreven in de KVK. In de algemene voorwaarden of de footer van de salespage of optin 
website kan je vaak zien hoe het bedrijf heet, of waar het een onderdeel van is. Zoek deze gegevens 
op bij de KVK. Op de website van de KVK Nederland kan je alle Nederlandse bedrijven 
terugvinden en zien of de gegevens ongeveer kloppen. Je moet pas betalen voor KVK gegevens als 
je meer details wil zien van het bedrijf, maar de gegevens in het zoekresultaat zeggen vaak 
voldoende om te zien of een bedrijf echt bestaat, of dat het bijvoorbeeld bestond en twee jaar 
geleden opgeheven is. Een geld terug garantie wordt in dat laatste geval vaak een kwestie van je 
verlies nemen. Als er geen bedrijfs achter het product zit, kan je er 9 van de 10 gevallen van uit 
gaan dat de producent zijn eigen product of business niet serieus neemt. Wij vinden dat een 
risicofactor die je moet vermijden. 

Check de betaalmethode
De betaalmethode zegt ook vaak iets over de betrouwbaarheid van een product. Vaak zie je 
producten (veelal op de Engelse markt) die een schimmige betalingsmethode hanteren, zoals 
Western Union. In dat geval raden we je af om met deze personen in zee te gaan. De kans dat er 
oplichting achter zit is vele malen groter. Toch waarschuwen we je dat een betalingsmethode zoals 
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IDEAL niet de garantie geeft dat je niet opgelicht wordt. Iedereen kan een koppeling met Ideal 
maken en IDEAL is geen keurmerk of controlerende instantie die oplichting tegen gaat. Het is via 
een betaalmethode als IDEAL vaak makkelijker om de tegenpartij te achterhalen, maar als het goed 
is heb je hier al een beetje vooronderzoek naar gedaan.

Check de beloftes
Een gouden tip die vaak vergeten wordt is dat er geen gouden bergen bestaan. Vaak staan salespages 
van de drie grote markten als Geld verdienen, Afvallen en Dating vol met beloftes die achteraf niet, 
of nauwelijks waargemaakt kunnen worden. Wees hier bewust van. Als het te mooi is om waar te 
zijn, is het 9 van de 10 keer ook zo. Salespages dienen eigenlijk maar voor 1 ding en dat is om jou 
met alle mogelijke middelen de aankoop te laten doen. Het zijn vernuftige teksten waar bijna 
iedereen voor zwicht. Er zijn slechts enkele marketeers die precies vertellen wat ze verkopen en die 
producten zijn vreemd genoeg ook niet echt in trek. 

Ook de kreten "zonder moeite" zijn allemaal relatief. Voor alle producten die deze slogan dragen is 
het relatief. Voor niets gaat de zon op, vergeet dat niet.

Check (oprechte) reviews 
Reviews kunnen een goede bron zijn voor informatie over producten, maar vergeet niet dat veel 
reviews niet onafhankelijk zijn. Veel reviews zijn juist geschreven om het product te verkopen en 
soms worden reviews zelfs door de producenten van de producten gemaakt en verspreidt. Deze 
reviews vertellen je 90% van de gevallen niet de waarheid over het product. Deze nep reviews die 
het product aanprijzen om er zoveel mogelijk van te verkopen zijn goed te herkennen aan de link 
die eronder staat. Als deze link om welke rede dan ook verborgen wordt (zodat het lijkt dat de link 
intern naar dezelfde website gaat), kun je er vaak van uit gaan dat de review niet geheel objectief is. 
De persoon die de reviews schrijft zal er waarschijnlijk flink voor betaald worden. In het geval van 
Paypro producten kun je het ook makkelijk zien aan de link. Deze gaat dan richting PayPro in plaats 
van dat deze direct naar de salespage gaat die het product verkoop. 
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Conclusie
Wees altijd op je hoede als je een digitaal product aanschaft dat de oplossing voor jouw probleem 
lijkt te zijn. Er zijn genoeg goede producten, waarbij je niet opgelicht wordt, maar er zijn ook 
genoeg oplichters in de wereld van de digitale producten. De salespages beloven je gouden bergen, 
terwijl de oplossing die ze bieden nog niet eens 10% van de belofte waar kan maken. Hou hier 
rekening mee als je een product aanschaft en als je voor een groot en duur product kiest, bedenk je 
dan dat er risico's aan vast zitten. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Beslis je echter toch een 
product te kopen dat gouden bergen beloofd, dan hopen we dat je wat aan de bovenstaande zes tips 
gehad hebt. 

Als team van de website PPreviews krijgen we vaak vragen over digitale producten. Hoewel we 
alleen reviews maken van producten die via Paypro verkrijgbaar zijn zien we toch veel vragen 
voorbijkomen die ook over niet Paypro producten gaan. Daarom hebben we deze tips op papier 
gezet. We hopen dat jij als eventuele koper van digitale producten goed voorbereid je aankoop gaat 
doen. De markt van digitale producten zal onder andere door tablets en e-readers steeds groter 
worden en je zal steeds meer te maken krijgen met digitale producten die verkocht worden.

Veel succes met de keuze voor je digitale producten! 
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