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Voor veel organisaties geldt een identificatieplicht. Het is lastig om medewerkers zo op te leiden dat zij  
zelf kunnen beoordelen of een ID-document zoals een paspoort, rijbewijs of ID-kaart echt is.  
Het niet voldoen aan de wettelijke verplichting of het in dienst hebben van een werknemer met een valse  
identiteit kan u vele duizenden euro’s aan boetes kosten. Daarom is er de Fraudedesk! 

De Fraudedesk voert 2e lijns controles uit voor overheidsinstellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen  
en bedrijven  in binnen- en buitenland.  
 
 
Nauwkeurige en snelle beoordeling door documentspecialist

De Fraudedesk is een dienst die wij leveren in combinatie met de Document Scanner en de software DocReview. 
Bij afkeur door de scanner of indien u zelf twijfelt, kunt u het document real-time via een beveiligde internetverbinding 
doorsturen naar onze Fraudedesk. Hier wordt het document nauwkeurig beoordeeld door één van onze Documentspe-
cialisten. In vrijwel alle gevallen ontvangt u in minder dan 1 minuut een definitieve beoordeling. 
Deze combinatie van geautomatiseerde én menselijke controle biedt u de hoogste mate van zekerheid en betrouw-
baarheid omtrent de echtheid van het gecontroleerde document.

Zij geven niet alleen uitsluitsel of er sprake is van een vals of vervalst document, ook leiden zij u telefonisch door de te 
volgen procedure en geven zij advies over hoe te handelen. De Fraudedesk is gespecialiseerd in het onderzoeken van 
documenten, zoals paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Betrouwbaar

Mocht u van onze diensten gebruik willen maken, dan kunt u er vanuit gaan dat wij professioneel en integer te werk 
gaan. Voor het verrichten van identiteitscontrole zijn wij in het bezit van een vergunning van het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid onder POB nummer 1220. Daarnaast is ons register aangemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens onder meldings-
nummer m1436551. Ook zijn wij in bezit van ISO 90001 en 27001 certificering. Al onze producten en diensten zijn AVG-proof.
 
Heeft u nog vragen over de mogelijkheden van de Fraudedesk of wilt u een demonstratie?
Neem dan contact met ons op via 013-511 4636 of info@securitech.nl. Wij helpen u graag verder!

Fraudedesk

Voordelen van de Fraudedesk
 ✓ 100% documentcontrole.
 ✓ Niet afhankelijk van kennis van uw medewerkers.
 ✓ Real-time een deskundig oordeel en advies van onze   

 documentspecialisten.
 ✓ Telefonisch advies over hoe te handelen in geval van een  

 vervalst document.
 ✓ Zekerheid tegen lage kosten. 
 ✓ Ruime openingstijden

 


