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De risico’s van vervalsingen
Namaak is illegaal, en namaakcartridges en -computerproducten kunnen een ernstige 
bedreiging vormen. Hoewel namaakproducten er misschien uitzien als authentieke HP producten,  
zijn ze meestal van slechte kwaliteit. Om je bedrijf of organisatie te helpen beschermen 
tegen namaak, biedt HP speciale begeleiding en ondersteuning tegen namaak.

Het HP antivervalsings- en antifraudeprogramma (ACF)
voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA)

Bij het uitschrijven van een openbare aanbesteding of de aanschaf van producten voor  
je bedrijf moet je je bewust zijn van het gevaar van vervalsing. HP en onze partners willen  
je tegen deze dreiging beschermen met de onderstaande adviezen.
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Antivervalsingsgids
Informatie voor zakelijke gebruikers  

over het vermijden van vervalste cartridges  
en computerproducten

Bescherm je bedrijf
Vermijd vervalsingen. HP raadt je het volgende aan bij de aankoop van originele HP producten:

>  Accepteer alleen producten  
in ongeopende originele verpakking; 
geef geen lege verpakkingen terug.

>  Vertrouw geen uitzonderlijk lage prijzen 
of aanbiedingen die te goed zijn  
om waar te zijn.

>  Vermijd “parallel ingevoerde” goederen 
(ook “grijze markt” genoemd) die van buiten 
je regio verkocht worden2.

>  Koop alleen van vertrouwde verkopers, 
zoals door HP bevoegde partners.

>  Controleer verdachte producten op tekenen van namaak met onze ACF-gids voor 
zakelijke klanten, beschikbaar op hp.com/anticounterfeit.

Ca. 83%
van HP’s zakelijke klanten
ziet namaak en fraude  
als een belangrijk probleem.1

Ca. 90%
van HP’s zakelijke klanten
ziet namaakproducten  
als riskant.1

Afdrukken van 
slechte kwaliteit, 
schade aan  
de printer  
en uitvaltijd

Uitgebreide 
servicekosten 
voor beschadigde 
printers, die niet 
onder de garantie 
van HP vallen3

Verspild geld 
en de noodzaak 
van een nieuw 
aanbestedingsproces

Gezondheidsrisico’s, 
bijvoorbeeld 
door gevaarlijke 
bedrading

Risico’s voor 
cyberveiligheid,4 
bijvoorbeeld de chip 
op een vervalste 
cartridge kan 
malware bevatten

Onbedoelde 
omgang met 
criminelen

VerVAlsingen Kunnen ernstige risiCo’s met ziCh meeBrengen:



Kijk voor meer informatie op 
hp.com/anticounterfeit
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KANTELING KANTELING

1 Op basis van een lopend online onderzoek van zakelijke klanten die een ACF Customer Delivery Inspection van HP  
hebben gehad. Het HP ACF-programma is gestart in 2017. De resultaten dateren van april 2021 en later | 2 Als je klant  
bent in de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, verwijst grijze marktgoederen  
naar producten die verkocht worden door een verkoper buiten de bovengenoemde regio. Als je klant bent buiten de EER,  
Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, verwijzen grijze marktgoederen naar producten die verkocht worden door  
verkopers buiten je land. | 3 In de wereldwijde beperkte garantie van HP staat: “Het gebruik van een niet door HP geleverde  
of nagevulde cartridge heeft geen invloed op (...) de beperkte garantie van HP aan de eindgebruiker-klant (...). 
Indien de storing of beschadiging van de printer of printkop echter te wijten is aan het gebruik van een niet door 
HP geleverde of nagevulde cartridge, zal HP de standaardkosten voor tijd en materiaal in rekening brengen om 
de printer te repareren voor de desbetreffende storing of beschadiging (...).” Verdere details kunnen, indien van 
toepassing, te vinden zijn in relevante individuele garantieverklaringen. | 4 Kijk voor meer informatie op hp.com/go/
suppliesthatprotect | 5 Vrijblijvende uitnodiging van HP, alleen beschikbaar in bepaalde landen.

Vermijd vervalsingen bij het kopen van hP printersupplies
Specifiek voor het veilig kopen van HP inkt- en tonercartridges, raadt HP ook deze tips aan:

Controleer het BeVeiligingslABel

• Kantel de doos van voren naar 
achteren/van links naar rechts  
om de symbolen “HP” en “ü” 
respectievelijk in tegenovergestelde/
dezelfde richting te zien bewegen.

• Scan de QR-code van het etiket met  
je smartphone om het online te valideren.

• Alle originele HP toner- en PageWide- 
cartridges hebben een beveiligingslabel,  
net als bepaalde HP inktcartridges.

KooP Veilig

• Vraag duidelijk naar ‘originele  
HP cartridges’ en specificeer welke 
producten je wilt hebben.

• Benadruk dat de verkoper geen 
“gelijkwaardige” producten mag leveren.

• Vraag om referenties, zoals  
een HP partnercertificaat  
of een HP ACF audit resultaatbrief.

• Vraag de verkoper te bevestigen  
dat alle geleverde producten originele 
HP producten zijn.

• Benadruk dat vervalsingen mogelijk 
worden gemeld bij de autoriteiten.

VrAAg om hP KlAntenonDersteuning

• Vraag bij twijfel over grote  
of middelgrote leveringen een gratis 
ACF Customer Delivery inspection 
(CDi)5, een deskundige controle die ter 
plaatse of online wordt uitgevoerd, 
aan: hp.com/anticounterfeit.

• Om mogelijke vervalsingen of verdachte  
aanbiedingen te melden, of in geval 
van vragen, kun je in elke taal contact 
opnemen met de deskundigen van HP 
op emea.anti-counterfeit@hp.com  
of via hp.com/anti-counterfeit.

http://www.hp.com/go/getupdated
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