Check rapport
Check type: Global Datasets

Rapport ID: TC1000070-42D15
's Werelds meest uitgebreide check op mobiele telefoons en andere
elektronica.

Verifieer dit rapport online op:
https://telefooncheck.checkmend.com/checkeenrapport

Belangrijk: Meld alleen geldig wanneer rechtstreeks gekocht op checkmend.com. Onbevoegde doorverkoop is niet toegestaan (zie pagina 2)

Rapportinformatie

Databank Controles

Rapport ID:

TC1000070-42D15

Rapport gemaakt op:

16-JUL-2015 11:44:56

Ooit geblokkeerd

Let op!

Rapport gemaakt voor:

Bedrijfsnaam

Nu geblokkeerd

Waarschuwing

Verloren

Waarschuwing

Opgegeven zoekinformatie
IMEI-nummer / Serienummer (1):

01234567891234

Gestolen

Waarschuwing

IMEI-nummer / Serienummer (2):

N/A

Insurance claim

Waarschuwing

IMEI-nummer / Serienummer (3):

N/A

Merk:

Apple

Mogelijk imitatie

Oké

Model type:

Iphone

Geregistreerde eigenaar

Let op!

Type:

Mobile/Cellular Phones

Mogelijk gekloond

Oké

Contract status

Oké

StockWatch

Waarschuwing

FraudWatch™

Oké

Garantie

Oké

Financieel

Oké

Samengevat advies na uitgevoerde checks

Voor een uitgebreide beschrijving van onze database checks, zie
pagina 2

Ooit geblokkeerd: De check in onze systemen heeft
uitgewezen dat het apparaat op een moment geblokkeerd is
geweest gedurende de levensduur.

Mogelijk gekloond: Onze systemen geven niet aan dat dit
apparaat mogelijk gekloond is.

Nu geblokkeerd: Onze informatie geeft aan dat dit apparaat op
dit moment geblokkeerd is door een netwerk operator.

Contract status: Onze informatie geeft aan dat het item geen
onderdeel vormt van een contract met een mobiele netwerk
operator.

Verloren: Onze informatie geeft aan dat het apparaat op dit
moment bekend staat als verloren.

StockWatch: Dit item wordt gemonitord door StockWatch.

Gestolen: Onze informatie geeft aan dat het apparaat op dit
moment bekend staat als gestolen.

FraudWatch™: Dit item wordt niet gemonitord door
FraudWatch.

Insurance claim: Onze informatie geeft aan dat er voor dit item
een verzekeringsclaim loopt.

Garantie: Onze systemen geven niet aan dat er een
verzekeringsclaim loopt voor dit item.

Mogelijk imitatie: Onze systemen geven niet aan dat dit
apparaat mogelijk imitatie betreft.

Financieel: Onze systemen geven niet aan dat dit apparaat
onderdeel is van een financiële overeenkomst.

Geregistreerde eigenaar: Onze informatie geeft aan dat er één
of meerdere eerdere eigenaars bekend zijn.

Handige links
Voor een online toelichting en uitleg van dit rapport, ga naar: https://telefooncheck.checkmend.com/report-explained
De Telefooncheck voorwaarden zijn van toepassing op dit rapport: https://telefooncheck.checkmend.com/terms
Dit rapport kan online geverifiëerd worden. Gebruik hiervoor het rapport ID en ga naar: https://telefooncheck.checkmend.com/checkeenrapport
Beschouw je bepaalde informatie op dit rapport als niet correct? Stuur dan een e-mail naar: support@checkmend.com

Volg ons
facebook.com/Telefooncheck
twitter.com/telefoonchecknu

Aanbevolen door

Uitgebreide toelichting Telefooncheck rapport

Check Type: Global Datasets

Rapport ID: Dit is het unieke ID van dit specifieke rapport. Dit unieke ID kan

Mogelijk imitatie: Een oranje resultaat geeft aan dat het opgegeven

geverifiëerd worden op de Telefooncheck website. Dit is tevens het ID

IMEI of serienummer bij ons bekend is als mogelijk gebruikt bij imitatie.

nummer wat je kunt verstrekken als het item wordt verkocht op bijv.
Marktplaats, zodat een potentiele koper het gemakkelijk kan inzien of

Geregistreerde eigenaar: Een oranje resultaat geeft aan dat wij in

checken.

onze systemen meerdere eerdere eigenaars hebben voor het
gecontroleerde apparaat. Dit kan belangrijk zijn, omdat het vaak voorkomt dat

Rapport gemaakt op: De datum waarop de check is uitgevoerd.

een refurbished apparaat als nieuw wordt verkocht, terwijl dit niet het geval is.
Dit kan effect hebben op de potentiële koop of verkoop.

Opgegeven zoekinformatie: Hier staan de gegevens die zijn opgegeven als
zoekcriteria in de zoekvelden.

Mogelijk gekloond: Een oranje resultaat geeft aan dat het
gecontroleerde apparaat een serienummer of IMEI-nummer bevat wat

ModelCheck™ validatie: In de meeste gevallen kunnen wij op basis

gekoppeld kan worden aan gekloonde apparatuur.

van de opgegeven zoekcriteria de fabrkant, het merk en model type van
het apparaat achterhalen en valideren. Hiermee krijgt u bevestiging dat het

Contract status: Een rood resultaat geeft aan dat het gecontroleerde

opgegeven IMEI of serienummer echt is en dat hier niets mee is gedaan na

apparaat wordt gemonitord door de FraudWatch dienst van ReciperoXS.

de fabricage.

De kans is aannemelijk dat het valt onder een overeenkomst waarbij de
oorspronkelijke eigenaar of verkoper de rechten rond eigendom van het

Als wij niet over deze gegevens of informatie beschikken, dan zal er niets

apparaat behoudt.

worden weergeven. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat er een
item wordt weergegeven dat totaal niet overeenkomt met hetgeen waarop

StockWatch: Een rood resultaat geeft aan dat het gecontroleerde

gezocht is. Bijvoorbeeld: je zoekt op een telefoon en een televisie wordt

apparaat wordt gemonitord door de StockWatch dienst van ReciperoXS

weergegeven. Dit kan te maken met het type serienummer voor deze

en dat de kans aannemelijk is dat het verloren of gestolen is.

producten, als twee verschillende producten hetzelfde serienummer hebben,
dan kan het voorkomen dat wij, bij gebrek aan een betere match, het

FraudWatch™: Een rood resultaat geeft aan dat het gecontroleerde

verkeerde item laten zien. Wanneer echter het resultaat een ander merk van

apparaat wordt gemonitord door de FraudWatch dienst van ReciperoXS.

hetzelfde type laat zien, dan kan het wellicht reden zijn om vragen te stellen

De kans is aannemelijk dat het valt onder een overeenkomst waarbij de

aan de verkoper.

oorspronkelijke eigenaar of verkoper de rechten rond eigendom van het
apparaat behoudt.

Ooit geblokkeerd: Een oranje resultaat geeft aan dat het
gecontroleerde apparaat ergens tijdens zijn levensduur geblokkeerd is
geweest door een telecom operator. Dit kan belangrijk zijn, omdat dit wellicht
invloed heeft op de keuze om een apparaat wel of niet te kopen. Telecom
operators blokkeren telefoons vaak op verzoek bij verlies of diefstal.
Ooit geblokkeerd: Een oranje resultaat geeft aan dat het
gecontroleerde apparaat ergens tijdens zijn levensduur geblokkeerd is

Garantie: Een oranje resultaat geeft aan dat het gecontroleerde
apparaat onderdeel is geweest van één of meerdere garantieclaims
gedurende de levensduur.
Financieel: Een rood resultaat geeft aan dat het gecontroleerde
apparaat mogelijk nog steeds onderdeel vormt van een financiële
overeenkomst. Wanneer je dit apparaat wilt kopen, adviseren wij hier

geweest door een telecom operator. Dit kan belangrijk zijn, omdat dit wellicht

specifiek naar te vragen en om te bevestigen dat de verkopende partij

invloed heeft op de keuze om een apparaat wel of niet te kopen. Telecom

gerechtigd is het item te verkopen.

operators blokkeren telefoons vaak op verzoek bij verlies of diefstal.
Let op: Telefoons die wel worden weergegeven als 'Ooit geblokkeerd', maar
niet als 'Nu geblokkeerd', kunnen wellicht bij bepaalde telecom operators
geblokkeerd zijn. Niet altijd worden deze gegevens geupdate door telecom
operators. Wees dus extra voorzichtig met het omgaan met een toestel wat
dus als 'Ooit geblokkeerd' staat gekenmerkt. We adviseren om nooit te
handelen met telefoons die geblokkeerd zijn, omdat dit vaak te maken heeft
met verlies of diefstal. Voorkom heling.
Verloren: Een rood resultaat geeft aan dat het gecontroleerde apparaat
op dit moment bij ons bekend staat als verloren.
Gestolen: Een rood resultaat geeft aan dat het gecontroleerde
apparaat op dit moment bij ons bekend staat als gestolen. Let dus goed
op!
Verzekeringsclaim: Een rood resultaat geeft aan dat het
gecontroleerde apparaat op dit moment aan ons gerapporteerd staat dat
het onderdeel is van een verzekeringsclaim. Dit kan belangrijk zijn omdat dit
wellicht tot wijziging van eigenaarschap leidt, wat kan zorgen voor een dispuut
tussen koper, verkoper en verzekeraar.

Goed lezen. Belangrijk!
Dit rapport is alleen geldig wanneer het direct afkomstig is van http://www.telefooncheck.nl. Heb je dit niet direct aangeschaft, dan kan het wellicht een
vervalsing betreffen of niet accuraat zijn en daarmee niet betrouwbaar zijn. Rapporten verkregen via geautoriseerde verkopers zijn duidelijk als zodanig
gekenmerkt. Voor dit rapport gelden de Telefooncheck voorwaarden, deze zijn terug te vinden op: http://www.telefooncheck.nl/voorwaarden

