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RECHERCHEBUREAU

De Privé Detective biedt u een professioneel rechercheteam, innovatieve
onderzoeksmethoden en de nieuwste technische mogelijkheden. Dankzij
onze jarenlange ervaring en bundeling van specialismen zijn wij in staat
iedere aanvraag op maat aan te pakken, waardoor wij u van het beste resultaat kunnen voorzien. Wij doen dit op betaalbare wijze, omdat wij vinden
dat iedereen van onze expertise gebruik moet kunnen maken. Rechtvaardigheid en eerlijkheid dienen laagdrempelig te zijn.

HECHT TEAM VAN PROFESSIONALS

Alle rechercheurs bij De Privé Detective beschikken over jarenlange ervaring binnen de Nederlandse opsporingsdiensten (eliteteams binnen politie
en defensie) gericht op zware en georganiseerde criminaliteit in binnen- en
buitenland. Gezamenlijk zetten wij onze expertise in om u te ondersteunen bij uw onderzoek, waarbij het eindproduct juridisch bruikbaar is in een
eventuele rechtszaak.

VOOR DE ZAKELIJKE MARKT

VOOR DE ZAKELIJKE MARKT

Als organisatie kampt u soms met zaken die onderzoek nodig hebben,
maar waarbij de politie capaciteitsproblemen en/of prioriteitsstellingen
opwerpt. Met onze uitgebreide recherchediensten kunnen wij u wel
helpen – op een betaalbare wijze. Een greep uit de onderwerpen waarvoor u ons kunt inschakelen:
-

Ziekteverzuim
Fraude
Diefstal/oplichting
Concurrentiebeding
Ladingdiefstal
Screening personen
Mystery guest/mysterie shopping
Contra fysieke beveiliging
Huurfraude
Internetfraude
Opsporing niet te traceren personen

Uit de praktijk …
“Ons bedrijf in schoonmaakmiddelen kampte met een relatief hoog percentage
aan diefstallen. We hadden het vermoeden dat de diefstallen van binnenuit werden gepleegd en probeerden eerst zelf een en ander op te lossen. Tijd, mankracht
en ook middelen speelden ons echter parten. We waren ontzettend blij toen de
rechercheurs van De Privé Detective de zaak overnamen. Hun kennis en kunde
bleek van groot belang bij onze zaak. Binnen een maand was het
mysterie opgelost. En doordat de post ‘diefstal’ op
de balans is verdwenen, hebben
we de kosten

VOOR DE PARTICULIERE MARKT
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Als particulier doet u niet zomaar een beroep op een recherchebureau.
Wij begrijpen dat uw onderzoek van zeer persoonlijke aard kan zijn.
Daarom houden wij te allen tijde rekening met uw persoonlijke wensen
en afwegingen. Een greep uit de onderwerpen waarvoor u ons rechercheteam kunt inschakelen:
-

Opsporing vermiste personen
Alimentatie(fraude)
Overspel
Gedragsonderzoek minderjarigen
Loverboys
Online dating ‘Catfish’
Advisering tracken oudere personen met diverse volgsystemen
Diefstal
Oplichting (ook online oplichting)

Uit de praktijk …
“Ik vermoedde al langere tijd dat mijn vader via internet werd opgelicht door
een dame. Hij stuurde veelvuldig geld naar haar in het buitenland. De politie
kon niet zoveel voor ons doen. Mijn vader deed dit immers uit vrije wil en wilde
niet geloven dat er tegenwoordig veel online oplichtingspraktijken zijn. De Privé
Detective is toen voor mij aan de slag gegaan en al snel lag er een compleet en
betrouwbaar rapport. Mijn vader was overtuigd; met die betalingen ging hij niet
langer verder.”
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van De Privé Detective alweer terugverdiend.”

INNOVATIEVE ONDERZOEKSMETHODEN
Wij hebben uitstekende rechercheurs bij De Privé Detective werken. Zij
kunnen hun werk optimaal uitvoeren omdat zij altijd op de hoogte zijn
van en toegang hebben tot de meest recente onderzoeksmethoden. U
kunt ervan op aan dat wij al deze kennis in huis hebben en op het juiste
moment inzetten. Wij blijven innoveren als het gaat om de laatste en

FORENSISCHE ONDERZOEKEN
Wij kunnen ook complete forensische onderzoeken
uitvoeren, waarbij de onderzoeksresultaten bruikbaar zijn als rechtmatig bewijs. Wij hebben alle kennis, ervaring en ook middelen tot onze beschikking
om het verschil in een zaak te kunnen maken en onweerlegbaar bewijs te leveren. Bijvoorbeeld in geval
van diefstal, overspel of afpersing. U kunt denken aan:
-

Chemisch onderzoek
Digitaal onderzoek
DNA
Document onderzoek
Handtekening- en schriftonderzoek
Vingerafdrukken

meest effectieve technieken en middelen.

WERKWIJZE MET ONDERZOEKSMIDDELEN
Per zaak stellen wij de beste werkwijze vast die we op basis van voortschrijdend inzicht kunnen aanpassen. Daarbij putten wij uit zeer doelmatige onderzoeksmiddelen, zoals observatiemiddelen, observatievoertuigen en gps-volgsystemen.

Observatiemiddelen
-

Kwalitatief hoogwaardige camera’s die optimaal filmen in het donker
De beste spycamera’s op maat gemaakt
Camerasystemen waarbij wij op afstand kunnen meekijken
Zeer geavanceerde GPS-trackers
De nieuwste drones

Onze kwalitatief hoogwaardige observatiemiddelen zijn heimelijk en
onzichtbaar in te bouwen, waarna wij alle beelden en gegevens op de
gewenste tijdstippen ontvangen. Onze systemen kunnen dagen achtereenvolgens filmen waarbij wij op afstand kunnen meekijken. Bovendien
zijn de systemen voorzien van intelligente software, zodat het bekijken

ervan weinig tijd in beslag neemt en we niets missen.

Observatievoertuigen
- Bemande of onbemande auto’s
- Bemande of onbemande scooter of fiets
Onze observatievoertuigen zijn bemand of onbemand in te zetten en
onzichtbaar uit te rusten met geavanceerde camerasystemen met intelligente software. Hierdoor kunnen wij op afstand meekijken en neemt
het bekijken van de beelden achteraf weinig tijd in beslag.

GPS-volgsystemen compleet met software en simkaarten
- Inbouw
- Individuele trackers
Wij bieden uitgebreide mogelijkheden op het gebied van GPS-volgsystemen. Wij kunnen deze plaatsen op een specifiek voorwerp/voertuig
en zorgen ook voor uiterst zorgvuldige monitoring. Ook gedurende langere periodes. Deze informatie geeft een duidelijk beeld van bewegingen en locaties.

TRAININGEN
Wij leveren GPS-volgsystemen voor eigen gebruik en
bieden ter aanvulling hierop trainingen. Niet alleen
voor het heimelijk plaatsen van GPS (techniek en tactiek), maar ook voor observatietechnieken. Alle trainingen worden gegeven door onze ervaren rechercheurs die uitstekend geschoold zijn op het gebied
van onderzoeksmethoden en bijbehorende middelen.

ONZE WERKWIJZE
Heeft u een zaak waarbij u hulp van rechercheurs nodig heeft?
Dan kunt u altijd vrijblijvend een intake-/oriëntatiegesprek met
ons voeren. In overleg stellen wij een plan van aanpak op, waarin
wij exact omschrijven welke strategie wij volgen en welke middelen wij daarvoor inzetten. Na uw goedkeuring starten we met
het onderzoek. Het kan voorkomen dat wij tussentijds van strategie veranderen; hierover treden wij altijd in overleg met u.

Website
www.deprivedective.nl

Chat! met ons via onze website
Adres
Vijzelmolenlaan 10
3447 GX Woerden
Telefoonnummer

(+31) 085 90 22 120
E-mail
info@deprivedetective.nl
Vind ons online!
- Facebook
- Twitter @_PriveDetective

