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Een duistere transactie
Bijna een boot kwijt en zestig mille lichter

Je boot verkopen vraagt aandacht. Zeker als er transactie wordt
voorgesteld die te mooi is om waar te zijn. Harry Vogel maakte kennis met
een truc die al een aantal jaren circuleert.

Ik ben nooit zo 'botenvast' en na twee jaar ben ik wel weer eens aan iets
nieuws toe. Dus zette ik via de Deense site Udkik de Cayenne in de
etalage. Voor een flink bedrag. Je weet immers maar nooit.
Na een week of twee had ik beet: ene Alexander Cook uit Liverpool was
geïnteresseerd. Hij wilde graag foto's, inventarislijst en alles wat er verder
toe deed.
Na opsturen kreeg ik een volgende mail: hij wilde m'n laagste prijs weten.
Ik heb hem nogmaals vriendelijk op de vraagprijs gewezen, zijnde 53.000
euro. Per kerende mail schreef hij m'n boot voor 52.000 over te willen
nemen. Helaas kon hij niet zelf komen, maar hij had vertrouwen in de
mensheid (en in m'n foto's). Z'n ‘shipping agent’ en ‘engineer’ zouden
zorgdragen voor afhandeling in mijn woonplaats.
Nadat meneer Cook zo vriendelijk z'n vertrouwen had uitgesproken,
bekroop mij het wantrouwen rond deze transactie. Te mooi om
waar te zijn. Ik nam contact op met m'n goede vriend
Jerry Freeman en stuurde hem de mail-wisseling toe.
Hij dacht ook dat dit niet in de haak was en meende
eerder zoiets gehoord te hebben. Na een paar uur
surfen op het net kwam hij met een artikel dat
ging over Nigeriaanse fraude met
ongedekte cheques. De volgende stap
van meneer Cook zou waarschijnlijk
de uitleg van de
betalingsdetails zijn.
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En ja hoor, in een volgende mail (ik
had het bod geaccepteerd en
vroeg naar het hoe nu verder) kwam Cook met het voorstel om te betalen
met een cheque van 60.000 euro. Zijn shipping agent en engineer zouden
de cheque meenemen. Na dat ik die cheque verzilverd had, moest ik dan
cash die twee mensen 4000 euro elk betalen. Het restant bedrag kwam
dan keurig op m'n bankrekening. Pas als het geld op de rekening stond
zou ik m'n boot uitzwaaien, aldus Cook. Dit is de Nigeriaanse constructie
volgens het boekje. Als ik een ongedekte cheque in, ben ik degene die een
strafbaar feit pleegt. Het kan wel tot een half jaar duren voordat de bank
merkt dat de cheque ongedekt was. De bank verhaalt de schade op
degene die de cheque verzilverd heeft. Je bent op deze wijze je boot en
60.000 euro kwijt...

 Ik heb uiteraard de transactie niet doorgezet. In een mail aan
meneer Cook heb ik hem verteld dat m'n financieel adviseur me

heeft aangeraden uitsluitend cash geld te accepteren. We
leven namelijk in een ruige wereld, zo legde ik uit, en

voor je het weet heb je met een
Nigeriaanse oplichtersbende van doen.
Van Alexander Cook uit Liverpool heb

ik sindsdien nooit meer iets
gehoord...
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