Onderzoek
Chantage

Toegeven aan chantage is nooit de beste optie.
Achterhaal de daders en neem maatregelen!
De informatie waarover de
chanteur beschikt, waar of onwaar, kan
bij het blootstellen vaak een schadelijk
eﬀect hebben op u als slachtoﬀer.
Dat is ook de reden waarom iemand
chanteert. Er wordt verwacht van het
slachtoﬀer dat die toe gaat geven aan
de gestelde eisen.
Ongeacht de aard van de chantage zijn
er manieren om dit op te lossen.
Mensen die chanteren zijn vaak subtiel
en hebben er meer ervaring in dan u
zelf. Zoek daarom hulp bij een
specialist die u kan helpen de
chantage te stoppen.
Toegeven aan chantage is nooit de beste
optie. Als u toegeeft aan chantage zal
dat altijd blijven doorgaan, ook na een
eerste betaling waarvan u dacht dat dit
het enige was.

De wet in uw eigen handen nemen is de
verkeerde optie en brengt u alleen nog
maar meer in de problemen.
5 Tips om chantage te stoppen of er
mee om te gaan:
‣ Vraag u zelf eerst goed af or er enige
grond is voor een chantage
‣ Kan de chantage mogelijkheden
worden weggenomen
‣ Neem contact op met ons als
specialist om een plan de campagne te
maken.
‣ Neem contact op met de politie
‣ Toegeven aan de chantage en er aan
vast blijven
Belangrijk is, betaal nooit! Raadpleeg
een specialist om u te helpen en doe
het niet zelf.

Case Study | Chantage:
Een onbekende derde met gevoelige informatie
Uitdaging: Een groot aandeelhouder kreeg chantage verzoeken omdat
hij tijdens een zakenreis vreemd is gegaan met een prostituee. Van de
daad zouden beelden beschikbaar zijn. Na het aangeven niet te betalen
werd er gedreigd zijn kind wat aan te doen.
Inzet: Observaties, digitaal onderzoek, beveiliging voor de familie,
communicatie met overheden.
Resultaat: Binnen vier maanden waren de daders geïdentiﬁceerd en
uiteindelijk aangehouden. De dreiging op de familie was voorbij en er is
sindsdien geen last meer geweest.

Wat kunnen wij doen voor u om de
chantage te stoppen:

HULP NODIG?

075-3690503
aanvragen@bbpd.nl

‣ Analyseren van de dreiging.
‣ Het beveiligen van u, het gezin,
de familie of bedrijf.
‣ Een gedegen plan van aanpak.
‣ Het stoppen en wegnemen van
chantabel goed.
‣ Het afschermen van u tegen
eventuele media.
‣ Begeleiden bij aangifte en/of
juridische procedures
Wilt u meer weten of heeft u onze
hulp nodig? Bel ons gerust.

Over BBPD
BBPD is een recherche- en adviesbureau. Vandaag de dag,
leveren we de best mogelijke service aan onze klanten en
zetten ons meer dan 100% in om een oplossing of antwoord
te leveren. Wanneer er ook maar iets gebeurd, we zijn 24
uur per dag bereikbaar om indien nodig direct te helpen.
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