Identiteitsdiefstal bij Slotenmakers:
een kwalijke zaak!
DOLONG B BLAVATS · THURSDAY, 14 APRIL 2016

Alvorens aan te vangen de trieste stand van zaken in onze branche toe te lichten wil ik even
duidelijk maken wie wij zijn:
Slotenmaker Den Haag (SDH) is sinds 2001 ingeschreven in het register van de Kamer
van Koophandel, zie onze inschrijving:
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=272557070000&
origq=Slotenmaker+Den+Haag

Onze inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Slotenmaker Den Haag (SDH) (Kvk 27255707), kwam in het leven onder de
handelsnaam A-keys Sleutels & Sloten en nam de clientele over van het SRS Special
Repair Services, dat al meer dan 25 jaar de grootste dienstverlener op het gebied van hang
& sluitwerk was in de regio Den Haag. Als zodanig verwierf ons bedrijf al gauw een goede
reputatie op het gebied van Slotenmakerij zowel als beveiliging op maat.
In 2001, begon ik als oprichter van A-keys te adverteren in de Gouden Gids, echter rezen de
tarieven voor de Slotenmakers branche de pan uit, vergeleken met andere branches, en de
vertegenwoordigers van de Gouden Gids gingen ook nog eens zoveel mogelijk concurrentie
tussen de adverteerders uitlokken om zodanig hun verdiensten te verhogen. Derhalve
besloot ik om mijn contract met de Gouden Gids te beeindigen en het relatief nieuwe Google
"Ad-Words" systeem te gebruiken.
Als eerste adverteerder op het gebied van sleutels & sloten kwam ik niet alleen op de eerste
rang te staan in de rechter kolom, maar waren de kosten ook ongelooflijk laag, om precies te
zijn, 0.01 cent per klik!
Al snel voegden onze concurrenten zich in de strijd, overboden ons, en kwamen op de eerste
plaats te staan. In het algemeen was dat geen probleem, behalve dat het nu ging om
concurrenten uit andere plaatsen zoals Capelle aan den IJssel en Rotterdam. Die konden
natuurlijk nooit concurreren met onze belofte om binnen een half uur bij de klant te zijn.
Een van deze concurrenten nam contact op en verzocht ons om samenwerking. Zij zouden
ons tegen een vaste tarief klanten doorsturen. Wij gingen akkoord en aanvankelijk leek de
afspraak te werken. Wat ik echter niet besefte was dat het bedrijf alle inkomsten gebruikte
om hun ranking op te voeren in de Ad-Words campagne en daarmee onze positie steeds
verder ondermijnde. Het werd mij duidelijk dat de samenwerking uit zou lopen op een
fiasco, en ik ben ermee opgehouden.
Sinds die tijd heeft dat bedrijf op talloze wijzen geprobeerd om zich de Haagse markt eigen
te maken. Het bedrijf heeft o.a. meerdere brievenbus adressen opgezet rondom Den Haag,
heeft talloze websites opgezet, en heeft letterlijk iedere innovatie van ons op het gebied van
webmarketing nageaapt om onze positie te ondergraven.
Zo staat er bijvoorbeeld boven iedere pagina op hun websites de zoekterm "slotenmaker den
haag" alsof het bedrijf zo heet.
De problemen rondom het slotenmaker gebeuren en de rol van Google daarin heb ik in een
eerdere artikel al uitgebreid toegelicht. Zo heb ik recentelijk in het Engels een artikel
gepubliceerd waarin ik uitvoerig inga op de niet zo onschuldige rol die Google speelt als
verkapte werkgever:
https://www.facebook.com/notes/dolong-b-blavats/google-the-worlds-biggest-employer
/803108733152591
Echter moet het ook gezegd worden dat de stompzinnige en oneerlijke manier waarop
bedrijven in onze branche met elkaar concurreren de positie van Google, en hun misbruik

van hun macht alleen maar in de hand werken. Hieronder zet ik deze bedrijven even te kijk.
Als ze daar moeite mee hebben moeten ze toch maar eens hun beleid en websites maar eens
veranderen.
——————————————————————
Van Delft Beveiligingen:
Websites, voorzover te traceren. (Let op de URLs)
http://www.vandelftbeveiligingen.nl/slotenmaker-den-haag.html

Van Delft Beveiligingen, met de tekst Slotenmaker Den Haag in grote letters alsof
het om een bedrijfsnaam gaat

http://www.slotenmaker.nu/slotenmaker-den-haag.html

Slotenmaker.nu = Van Delft Beveiligingen, echter wederom wordt de suggestie
gewekt dat het bedrijf Slotenmaker Den Haag heet

En let op hun URL's...

http://www.slotenmaker-denhaag.nu/

Wederom Van Delft Beveiliging met Slotenmaker Den Haag in de linker hoek en
een brievenbus adres in Den Haag

Op de laatste website komen we het volgende juweeltje tegen: "Slotenmaker Den Haag is
aangesloten bij Slotenmaker.Nu" Wekt dus de indruk dat de zaak "Slotenmaker Den Haag"

heet. Van Delft Beveiliging is ingeschreven in Capelle aan den IJssel:

Als dit geen identiteitsdiefstal is weet ik het niet, sorry...

Ze hebben op deze webpagina zelfs de naam Slotenmaker Den Haag naast de
pagina gezet in het html ook al is dit voor SEO doeleinden volstrekt overbodig

Hier nog even een link naar de inschrijving van Van Delft Beveiligingen in de Kamer van
Koophandel.
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=243907660000&
origq=Van+Delft+beveiliging
Overigens, Van Delft Beveiligingen zijn natuurlijk ook op Facebook ruim vertegenwoordigd
met de naam “Slotenmaker Den Haag”

De Van Gaalenstraat is een oude Postbus adres van Vand Delft, en de Van
Merlenstraat vermoed ik ook...

Dus wanneer dit soort bedrijven volhouden dat ze de naam “Slotenmaker Den Haag” slechts
als zoekterm gebruiken is het duidelijk dat zij het niet zo nauw nemen met de waarheid.
Feitelijk gebruiken ze die term op alle platforms als ware het de tenaamstelling van hun
firma, of dochterondernemingen.
Het is natuurlijk niet mogelijk om kopierecht schending te claimen bij een rechtbank voor de
drie woorden “Slotenmaker Den Haag” en dat is dan ook niet mijn bedoeling, we leven hier
niet in de Verenigde Staten. Wat wel de bedoeling is is om duidelijk te maken hoe vel de
concurrentie is in de hele nauwe marge die door Google is gecreerd. Bovendien is de
regelgeving helaas ernstig achterhaald op het web: iedereen kan een website opzetten maar
de betrouwbaarheid en authenticiteit worden nauwelijks gecontroleerd.
Betalen onze concurrenten belastingen? Dragen zij BTW af? Wat zijn hun garantie
bepalingen? Hun leveringsvoowaarden?
Wanneer de website voor een commercieel bedrijf of service niet duidelijk en correct hun
zakelijke gegevens overleggen is dit allemaal verre van duidelijk. Wanneer ik telefoontjes van
mensen krijg die beweren dat zij door “Slotenmaker Den Haag” zijn geholpen is het voor mij
duidelijk dat deze bedrijven niet alleen gebruik maken van onze naam, maar dat zij ook nog
eens zwart werken.
De wanpraktijken en bedreigingen die recentelijk aan het licht kwamen in een documentaire
over de slotenmakers branche maken duidelijk dat er momenteel complete chaos heerst.
——————————————————————

Het is natuurlijk mogelijk om te achterhalen welke bedrijven achter de websites zitten,
echter wij hebben wel wat belangrijkers te doen dan dit soort leugenaars en afzetters de hele
dag achterna te zitten. Volgens mij is dit overigens niet alleen een zaak voor de Kamer van
Koophandel. Op vele sites ontbreekt duidelijke indicatie van het bedrijf of de instelling
achter de website. Zonder duidelijke links, adressen, contactgegevens, Kamer van
Koophandel inschrijving, IBAN nummers etc. wordt het voor de klanten wel heel moeilijk
om te weten met wie ze eigenlijk te maken hebben.
Het is vooral van belang dat het publiek weet en begrijpt dat er een heleboel oneerlijke
concurrentie schuil gaat achter de zoekwoorden "slotenmaker" en "slotenmaker den haag"
Hieronder nog een aantal voorbeelden:
——————————————————————
https://uwslotenmaker.nl/
Zie de contact informatie.
Hanteren de naam "Slotenmaker Den Haag" maar nemen op met een andere naam.
Geen k.v.k. nummer dus niet te achterhalen.

Het bedrijf maakt wederom gebruik van de naam Slotenmaker Den Haag als ging
het om de tenaamstelling. Mocht U daaraan twijfelen dan verwijs ik naar de contact
informatie links onder in het menu...

Geen twijfel mogelijk, het bedrijf heet Slotenmaker Den Haag, maar niet heus!

——————————————————————
http://slotenmakersindenhaag.nl/
Noemen zich "Slotenmakers in Den Haag" (let op de "S")
Gebruiken echter onderaan "Slotenmaker Den Haag".

Beetje verwarrend voor de klant, hoe heten ze nu? Oh ja: Slotenmaker Den Haag,
maar toch niet echt!

En wederom geen k.v.k. nummer dus niet te achterhalen.
——————————————————————
http://www.spoedslotenmakerdenhaag.nl/
Geen inschrijving K.v.k. onder die naam.

Rara hoe vaak er op deze bladzijde slotenmaker den haag staat...

——————————————————————
http://deslotenmakerdenhaag.nl/contact
Bij contact info "Slotenmaker Den Haag" gebruikt voor de naam "Van Der Kraats."

Heten ze nou Slotenmaker Den Haag van der Kraats of Van der Kraats Slotenmaker
Den Haag???

Helaas, Van der Kraats of hoe ze ook heten zijn niet als Slotenmakers ingeschreven in de
K.v.k.
——————————————————————
http://www.locksecure.nl/slotenmaker-den-haag/
Scandeert met de naam "Slotenmaker Den Haag" heet echter "Lock Secure"

Hoe heet het bedrijf nu even voor de duidelijkheid????

Is niet gevestigd in Den Haag maar .... ROTTERDAM.
Hebben onder die naam een inschrijving in de k.v.k.
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=605417410000&
origq=Lock+Secure
http://www.slotenmakerdenhaag070.nl/
Scandeert met de naam "Slotenmaker Den Haag" maar, "is onderdeel van Lock Secure
Slotenmaker"
Beweert zelfs copyrechten op de website te hebben !

Betekent dit nu dat ik eigenaar ben van hun website?

——————————————————————
Volgende bedrijf scandeert ook met de naam "Slotenmaker Den Haag"
http://www.slotenmakertedenhaag.nl/contact/

Kan het nog duidelijker?

Geen k.v.k. nummer dus niet de traceren.
——————————————————————
http://slotenmakerdenhaag.com/

Let op de URL links boven

Heet in werkelijkheid N. Kreuk & Key Expert Beveiliging uit ROTTERDAM
Als zodanig ingeschreven in de K.v.k.

http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=242826400000&
origq=Key+Expert
——————————————————————
http://www.slotenmakerdenhaag-willemlochmans.nl/
Website laadt niet
——————————————————————
https://www.denhaagslotenmaker.nl/contact/
Onveilige website waarschuwing
——————————————————————
Betrouwbare slotenmakers zijn er ook:
http://www.deslotenmaker.nl/
Dit is een van de oudste websites op het web, helemaal in html. Helemaal betrouwbaar,
komt uit Den Haag, toont K.v.k. nummer en is een oude bekende in het vak!
——————————————————————
http://a1beveiliging.nl/
Ook een betrouwbare Slotenmaker.
Officieel uit Zoetermeer maar al jaren in Den Haag werkzaam.
Gebruikt heel voorzichtig het zoekwoord "Slotenmaker Den Haag" in de home pagina,
maar wekt daarmee niet de indruk dat het bedrijf zo heet.
——————————————————————
http://www.slotenmaker-den-haag.nl/
Geven als postadres Woubrugge
K.v.k. nummer aanwezig in de contact gegevens. Ziet er betrouwbaar uit.
——————————————————————
Tot slot: ik ben meerdere keren bedreigd door collega slotenmakers, meestal bedrijven die
hard aan het concurreren waren en daarbij van mening waren dat wij op een of andere wijze
inbreuk maakten op hun recht om te doen wat ze willen (het is toch een 'vrije' markt?).

Wat echter duidelijk is is dat men het op het internet niet zo nauw neemt met de waarheid
en onder de noemer concurrentie van alles probeert wat in de tijd van de Gouden Gids
verboden zou zijn geweest. Niet omdat de Gids iets tegen concurrentie had, maar omdat de
rechter dan zou hebben ingegrepen (bijvoorbeeld als de Gouden Gids twee concurrerende
bedrijven onder dezelfde namen of met gelijk vormgegeven advertenties had geplaatst.) De
enige die jurisdictie heeft over het web en de zoekresultaten is Google, en die zijn totaal niet
geinteresseerd om de concurrentie aan regels te houden, immers zij concurreren met hun
Ad-Words campagnes hard mee, profiteren dik, betalen geen belasting etc. Het is dus aan de
consument om Google Advertenties links te laten liggen en een betrouwbare slotenmaker te
zoeken. En dit geldt natuurlijk voor alle branches!
Een goed begin zou kunnen zijn om te kijken of bedrijven hun Kamer van Koophandel
inschrijving tonen, met een link naar de pagina. Dit is ten minste een manier om te weten
wie ja straks aan de deur hebt, wie je eigenlijk betaalt, en dus wie je moet aanspreken als het
mis gaat!
Copyright, D. Waterman, April 2016
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