Bel-me-niet Register
Je telefoon gaat over en je wordt gebeld door een anoniem nummer.

1. Pak jij de telefoon op als iemand ‘anoniem’ belt?
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Als je ziek bent en een arts belt je dan is dit ook altijd aangegeven als
anoniem nummer.
Dokters, ziekenhuizen en de gemeente bellen ook altijd anoniem, daar
hebben we regelmatig mee te maken
Er zijn ook nog bekenden van ons die anoniem bellen. Dus je weet maar
nooit
Er zijn ook particulieren die dit als melding geven.
Er zijn ook vrienden die onbekend bellen.
Heb bel me niet ingeschakeld
Kan n.l.ook het ziekenhuis zijn over afspraken of uitslagen
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Kan ook ziekenhuis zijn die bellen met onbekend vandaar
Laat de telefoon eerst minimaal 3x overgaan. Bij automatisch bellen
wordt dan de verbinding verbroken! En hoef je niet meer op te nemen.
Meestal zijn het mensen die mijn nummer van een bekende gekregen
hebben.
Mijn werk heeft ook een anoniem nummer
Vanuit het ziekenhuis wordt altijd anoniem gebeld, vandaar.
We hebben een bedrijf, en het zou een klant kunnen zijn. Wel de telefoon
zo in de hand dat ik meteen op de uit knop kan drukken.
Af en toe belt mijn werkgever met zijn eigen telefoon en dat is anoniem.
Ook enkele kennissen bellen 'geheim'
Dan hang ik op.
Het kan namelijk ook je huisarts zijn, ziekenhuis, specialist, etc.
Ik heb familie met een anoniem nummer, hangt dus van het tijdstip af. Ik
weet wanneer deze kunnen bellen.
Meestal laat ik hem minimaal 3 keer overgaan, na 3 keer neem ik pas op.
De belcentrales/computers laten hem namelijk maar 3 keer overgaan.
Mijn werk belt vaak ook annoniem.
Na een bepaald tijdstip nemen wij niet meer op.
Neem nooit s`avonds laat op
Neem steeds minder vaak een anoniem telefoonnummer op vooral als er
een landcode voor staat.
Niet altijd. zeker niet rond het avond eten
S`avonds pak ik nooit aan maar overdag`s kunnen anonieme nummers
ook instanties zijn zoals bv belastingdienst, de bank of een
uitkeringsinstantie. Mocht dan blijken dat de beller toch een verkopende
partij is hang ik na een kort 'geen interesse' gelijk op.
Sommige instanties, bijv. ziekenhuis belt terug onder anoniem. Verwacht
zo`n belletje dan neem ik op, in de meeste andere gevallen niet.
Tot pakweg 20:00 uur worden bij ons geen anonieme nummers
opgenomen, of het moet een telefoontje zijn wat we verwachten, zoals
een ziekenhuis wat ook vaker anoniem belt.
Wij worden ook weleens gebeld door een arts. Die heeft ook Anoniem er
staan. Als hij herkenbaar was, nam ik niet op.
Ze bellen vaak rond etenstijd en dan laat ik de telefoon gewoon
rammelen.
Ziekenhuis belt ook anoniem en dat is meestal tijdens kantooruren.
Ziekenhuis ed bellen altijd anoniem
Alleen als ik een telefoontje verwacht van iemand waarvan ik geen
nummer heb.
Als het belangrijk is spreken ze de voicemail maar in
Iemand die mij wenst te spreken dient zijn naam te vermelden!!
Ik hou niet van ongewenste telefoontjes
Ik vind dat als je mij belt je je maar bekend moet maken heb echt een
hekel aan Mensen die Anoniem bellen.
Obscure telefoontjes gehad. Progressieve verkooppraatjes, sex,, reizen,
beleggingen enz. Tot zelfs 25 keer per dag!!!
Of ik moet weten dat ik telefoon kan ontvangen van iemand die
onbekend belt (huisarts, ziekenhuis oid)
Soms verwacht ik telefoon van iemand waarvan ik weet dat die via
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anoniem nr. belt , dan neem ik hem wel op.
Vooral de laatste tijd worden we veel lastig gevallen rare nummers .
Zeg meestal dat ze fout bezig zijn en dat we inhet bel me niet rigister
staan
Als ik het nummer herken, neem ik de telefoon op, en anders niet
Als ik merk dat er niets gezegd wordt of engels gesproken door iemand
die ik niet ken verbreek ik meteen de verbinding
Licht er aan op welke telefoon ik gebeld word
Ligt eraan of ik een telefoontje verwacht waarvan ik weet dat het
nummer anoniem kan zijn. Als het inderdaad een verkoper blijkt te zijn
dan vraag ik hoe hij aan mijn nummer komt omdat ik in het 'Bel me niet'
register sta.
Soms wel en soms niet, ligt aan tijdstip en zin om op te nemen.
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Het blijkt een verkoper te zijn die jou via de telefoon iets wil verkopen.
Gekeken in het afgelopen jaar:

2. Maak je gebruik van acties die aangeboden worden via de
telefoon?
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Alleen de Telegraaf
Evt een paar extra nummers weekblad
Het ligt eraan welk aanbod. Als het iets is wat ik toch al wilde kopen/aanpassen kan
het lucratief zijn. Meestal zeg ik echter nee.
Met enige tegenzin.. Trap ik er soms in.
Van vara of man bijt hond of zoiets
Als het me om de een of andere reden toch boeit, vraag ik altijd waar ik de
geschreven informatie kan vinden of krijgen.
Als ik iets wil kopen, oriënteer ik me van tevoren. Ik doe geen impulsaankopen
Heb ik ooit gedaan, maar doe ik niet meer
Ik hang altijd meteen op! Sta hun niet eens te woord.
Ik kan dan tamelijk bot worden, want ik sta ingeschreven in het bel-me-niet register.
Ik vindt dit zeer irritant en ga er niet mee in discussie
Je kunt niks nalezen; er staat niks zwart op wit en men moet nu meteen een
antwoord hebben. Daar ga ik niet in mee.
Meestal is het nep. kijk zelf wel naar acties .
Mijn antwoord op anbiedingen via de telefoon is altijd nee
Verkopen kunnen ze heel goed maar als je er daarna vanaf wil, wordt het lastig.
Jaren niet gedaan. Vorig jaar om laten praten. Deze keer ging het opzeggen vrij
gemakkelijk maar nu word ik al 10 maanden lastig gevallen door die organisatie. M.n.
per post. Kost naar mijn idee meer geld dan alles daar omheen.
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3 Sta je ingeschreven in het Bel-me-niet Register?
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Al heb ik de indruk dat dit nooit 100% waterdicht zal zijn.
Al heel lang maar ik betwijfel soms of het helpt.
Heb me ingeschreven, maar als je dan aan bepaalde acties mee doet, is het weer weg.
Heeft echter weinig nut. Naar verloop van tijd bellen ze toch weer.
Ik geef in veel gevallen aan gebruik te willen maken van het `Recht tot Verzet` dan
mogen firma`s waar ik al klant bij ben mij bellen. Alle andere bedrijven mogen me dn
niet bellen. De actie ligt dan bij diegene die mij belt en ik heb dan niks te maken met het
bel me niet register. Dit is bij wet zo geregeld.
Jaren geleden voor opgegeven.
Maar dat helpt niet heb dit al vaker aangeven
Maar het helpt geen zier. Ik word nog steeds gebeld door diverse aanbieders.
Maar het helpt niet ze bellen evengoed
Maar niet elk bedrijf houd zich eraan. Ik bedank hun vriendelijk en hang meteen op.
Mijn ervaring is dat het niet uitmaakt, ik wordt toch nog gebeld. Als ik de beller hierop
wijs geven zij aan dat dit niet bij hun bekent is.
Nadeel is dat die niet voor altijd geldig blijft
Sinds ik ben ingeschreven krijg ik geen telefoontjes meer over te verkopen artikelen of
diensten. Werd voorheen altijd gestoord tijdens het avondeten, nu nooit meer5 last
van.
Soms wel ,soms niet
Volgens mij al 10 x gedaan maar wordt nog steeds gebeld
Vraag me wel af of dit wel zin heeft. Er wordt volgens mij niet veel gehoor aan gegeven
door die verkopers.
Wordt toch gebeld (werkt niet)
Geprobeerd, is duidelijk expres ingewikkeld gemaakt om mensen af te laten zien om
gebruik te maken van dit register.
Het drempel is te hoog
Ooit aangegeven dat we niet gebeld willen worden, toch weer regelmatig telefoontjes
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Wat gebeurd er met de gegevens die ik allemaal invul. Dat weerhoud mij hiervan om
het in te vullen.
Weet van anderen die er wel ingeschreven staan dat het niet werkt. Krijgen evengoed
van die vervelende telefoontjes.
Jaren geleden wel gedaan, maar heb het idee dat dit niet helpt.
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In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

4. “Het is je eigen schuld als je via de telefoon in een
verkooptruc trapt”
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Als iemand jou belt voor iets te verkopen heeft hij er meer baar bij dat hij dat aan
jou verkoopt als dat ik er voordeel van heb dat ik t koop. Ik koop alleen iets als ik t
nodig heb en dan ook nog in de winkel.
Behalve mensen die een laag denkniveau hebben is ieder mens m.i.
verantwoordelijk voor eigen gedrag
Je hebt ZELF het laatste woord.
Je hebt zelf in de hand of je er op ingaat
Als je merkt dat het weer zo`n ellendig verkooppraatje is gelijk het gesprek
afkappen en ophangen.
Als je zegt Niet geinteresseerd, en je hangt op. dan heb ik niets gekocht.
Die mensen willen ook gewoon geld verdienen. En door mensen die erin trappen,
wordt er nog steeds geld verdiend.
Gewoon direct zeggen dat je niet geïnteresseerd bent, want ze weten precies hoe
ze mensen moeten aanzetten tot koop.
Het is altijd je eigen schuld. Maar de vraag is of je het iemand kunt kwalijk nemen
dat je in de verkooptruc trapt. Vaak geldt toch, dat als het te mooi is om waar te
zijn, dan is het ook niet waar.
Ik ben er ook in getrapt.Ze kunnen het zo mooi brengen met b.v U heeft een Reis
gewonnen.Ik heb het gelukkig nog recht kunnen zetten.zodat ik er geen geld aan
kwijt geraakt ben.
Je kunt tegenwoordig niemand meer vertrouwen , dus al helemaal via de telefoon.
Je moet sterk in je schoenen staan en nee durven te zeggen. Ben er dus ooit
ingetrapt maar heb er van geleerd.
Je weet dat men via slinkse wijzen probeert om iets te verkopen. Daar zijn ze op
getraind. Mijn stelregel: Zeg degene aan de lijn dat hij het aanbod via de mail moet
sturen zodat je er over kan denken en/of overleggen. Indien men dit niet doet, dan
is de tegenpartij niet te vertrouwen
7



Neutraal







Mee
oneens















Zeer mee
oneens






Op zich mee eens, maar er zijn ook oudere mensen en mensen met een beperking
die hier wel gemakkelijk in trappen.
Zijn vaak erg volhardend en is het soms moeilijk nee te zeggen. In het verleden wel
eens ingetrapt tegenwoordig hier strikter in om nee te zeggen.
Ik kan me voorstellen dat men hierin trapt, diegene die belt zijn zo goed getraind
dat het moeilijk is om nee te zeggen.
Over het algemeen zou je de trucjes moeten herkennen, maar ik kan me indenken
dat het in een moment van onoplettendheid, vermoeidheid oid je toch overkomt
Sommige mensen zijn te goed van vertrouwen.
Sommige verkopers zijn gewiekst en niet iedereen kan daar mee omgaan.
Voor ouderen is het heel lastig, voor de jongere generatie is het makkelijk om af te
kappen of te weigeren.
Er kan makkelijk druk uitgeoefend worden door NLP getrainde verkopers die je
bewegen tot het doen van een impuls aankoop waar je later niet achter staat.
Er zijn kwetsbare burgers die de consequenties van zo`n verkooptrucs niet kunnen
overzien.
Het zijn soms erg gehaaide verkopers, voor je er erg in hebt heb je gehapt.
Belachelijk dat dit zo maar mag!
Ik heb meegemaakt dat mijn vader van 90 jaar er ingeluisd werd door een
verkooptruc. Hij werd geprezen omdat hij al zoveel jaar lid was van de KPN en
daarom was er een aanbieding. Uiteindelijk bleek de aanbieding van een ander
bedrijf te zijn wat ze er niet bij gezegd hadden.
Ik kan me indenken dat er mensen zijn die in de verkoop praatjes intrappen. Ook al
omdat de verkopers meestal opdringerig zijn.
Kunnen vaak praten als brugman,zodat je er makkelijk intrapt.
Men kan erg geraffineerd en overtuigend zijn, denk aan ouderen,belofte veel geld
te winnen...
Men kan erg overtuigend en volhoudend zijn en ik denk dat niet iedereen hier tegen
op gewassen is.
Mijn schoonbroer is verstandelijk gehandicapt en trapt altijd in alle verkooptrucs. Ik
vind dus niet dat je kunt zeggen dat het altijd je eigen schuld is.
Sommigen zijn erg gehaaid in hun verkoop- en overrompelingstechniek.
Verkooptrucs zijn vaak zo geslepen. Goedwillende en goed vertrouwende mensen
tuinen daar in. Dat noem ik misbruik maken van de ander zijn/haar vertrouwen.
Ze weten precies hoe en wat ze vertellen en wie vatbaar voor hun praatje is.
Zeker voor oudere mensen is het soms erg moeilijk om van de zeer geslepen
verkooptrucs af te zien.
De verkopende partij zijn zo getraind om je voor de gek te houden. Ze belazeren je
willens en wetens. Daar kun je je als gewone burger niet tegen weren.
Enige tijd geleden is dit mij gebeurt, echter was dit een louche bedrijf. Menig klacht
is binnengekomen bij dergelijke websites van Radar of Kassa hoe hiermee om te
gaan. Met cashback acties wordt men om de tuin geleid dat men een abonnement
zou afgesloten hebben. Vervolgens wordt er gedreigd met een niet bestaand
incasso bureau.
Heb een keer ondanks NEE te zeggen toch nog een brief ontvangen dat ik akkoord
was gegaan. Sommige bedrijven gebruiken een te agressieve manier van verkoop.
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Manipulatie / bewerking van het opgenomen gesprek komt helaas voor. Ik vind dat,
als iemand aantoonbaar ingeschreven staat bij het bel-me-niet-register en toch
gebeld wordt dat de verkoper op z`n minst een waarschuwing en/of boete mag
krijgen. Ze horen goed bij te houden welke klanten ze wel en welke niet kunnen
benaderen! Ik sta ingeschreven en word soms toch nog gebeld...
Met name oudere mensen en mensen met een minima zijn heel gevoelig voor
verkooptrucs
Mijn Zwager heeft een herseninfarkt gehad ,en nam wel eens te telefoon aan als
mijn zus niet thuis was. Hij kon niet goed uit zijn woorden komen en zei overal ja op,
met het gevolg dat ze aan verschillende dingen vast zaten en toen ze dit doorgaf bij
de desbetreffende firma dat haar man een herseninfarkt had gehad en dit niet
zeiden ze daar ze geen boodschap aan hadden. Dit slaat toch helemaal nergens op
bandieten bah bah !! dus het is niet altijd eigen schuld als je hier intrapt
Niet iedereen door ziet, gladde praatjes
Vaak ben je niet opgewassen tegen de overvloed aan woorden die over je heen
komen.en ze bellen nooit op een gunstig tijdstip wanneer jij tijd hebt
Vaak zijn het oudere mensen die nog niet in de gaten hebben dat dit een verkoop
truc is
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