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DISCOVER THE TRUTH - ALS PROFESSIONEEL RECHERCHEBUREAU
ACHTERHALEN WE DE WAARHEID OP BASIS VAN ONAFHANKELIJKE
WAARHEIDSBEVINDING!
SOORTEN KLANTEN

WAAR WERKEN WE

ONZE CORE VALUES

Advocaten kantoren

Heel Nederland

Kwaliteit in detective werk

Bedrijven

Europese unie

Elke klant is gelijk - altijd

Particulieren

Verenigde Staten

Integriteit en eerlijkheid

Verzekeraars en overheid

Caribisch gebied

Sociale betrokkenheid
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OOK JIJ KAN IN EEN ONGEWENSTE SITUATIE TERECHT KOMEN
WAARIN GOED RECHERCHEWERK DE OPLOSSING KAN ZIJN VAN JE
PRIVÉ- OF ZAKELIJK PROBLEEM. WIJ HELPEN GRAAG MET EEN
GEDEGEN OPLOSSING.
Als privédetective leveren we antwoorden op al je vragen. Kennis van feiten,
gedegen speurwerk en duidelijke rechtsgeldige rapportages, een oﬃcieel procesverbaal, zijn in zaken doorslaggevend. We richten ons voornamelijk op advisering en
het vinden van bewijsmateriaal.
Door onze jarenlange ervaring (sinds 1997), vakkennis, wereldwijde netwerk van
contacten en specialistische partners, krijgt onze klant snel een antwoord,
oplossing, advies of een inzichtelijk plan van aanpak. We zijn een strikt onafhankelijk
recherchebureau, ons advies is dan ook volstrekt onpartijdig. We garanderen strikte
vertrouwelijkheid van je gegevens, opdrachten en communicatie.

1.

Partneralimentatie
onderzoek

Woont je ex-partner weer met een ander? Betaal je nog
steeds alimentatie? Beetje zonde. Ons onderzoek helpt!

2.

Chantage

Wordt je gechanteerd? Wij kunnen helpen met het
verzamelen van bewijs en het opsporen van de dader

Stalking

Ben je slachtoffer van stalking? Onze specialisten
verzamelen bewijs en zullen snel en discreet de stalker
identiﬁceren.

Vreemdgaan

Last van een onderbuikgevoel? Heb je vermoedens dat je
partner vreemdgaat? De specialisten van Strongwood halen
alle feiten boven tafel.

3.

4.
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ONS ONDERZOEK EN PROCES-VERBAAL KAN GEBRUIKT WORDEN
IN ELKE VORM VAN CIVIEL- EN STRAFRECHT.
Al sinds 1997 is Strongwood - interPI een professioneel onderzoeksbureau op het
gebied van bedrijfsrecherche en particulier onderzoek.
Onze medewerkers zijn ervaren rechercheurs die gebruik maken van de nieuwste
technieken op het gebied van ICT, observatie, ﬁnancieel administratief of tactische
recherche. Op bedrijfsrecherche niveau hebben we een aantal specialismen.

1.

Fraude, diefstal &
spionage

Laat fraude, diefstal en bedrijfsspionage niet gebeuren! We
helpen bij het ontdekken en voorkomen van problemen.

2.

Onrechtmatig
ziekteverzuim

Heb je een medewerker die niet echt ziek lijkt te zijn? Laat
ons dit vaststellen en het onomstotelijke bewijs leveren.

3.

Cyber onderzoek &
informatiedienst

Niet alleen voor onderzoeken naar cybercrime, ook voor
advisering en beveiliging van alle systemen is Strongwood
de juiste partij.

4.

Buitenlandse
onderzoeken

Mocht je een probleem hebben dat mogelijk buiten de
Nederlandse grenzen speelt, neem dan gerust contact op
met onze rechercheurs
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STRONGWOOD BIEDT BEDRIJVEN DE PROFESSIONELE EXPERTISE
OP HET GEBIED VAN CYBER ISSUES DIE NODIG ZIJN OM
CONFLICTEN OP TE LOSSEN DOOR MIDDEL VAN FACT FINDING EN
KRITISCHE ANALYSE.
Strongwood beschikt over de wereldwijde expertise en middelen die nodig zijn om
cybercriminaliteit activiteiten te onderzoeken. We maken daarbij gebruik van een
hele reeks onderzoeksstrategieën om systeemkwetsbaarheden, inbraken en data
ex-ﬁltrations te identiﬁceren.
Leden van het Cyber-team zijn topbeoefenaars uit de sector van de wetshandhaving,
het ministerie van Justitie en de private sector, die zich bewezen hebben in het
succesvol verdedigen van bevindingen van deskundigen in gerechtelijke of
administratieve procedures.

Digitaal forensische
onderzoek

Onze specialisten onderzoeken de meest complexe digitale
omgeving en halen ieder lek of fout naar boven.

2.

Sextortion

Slachtoffer van sextortion? Strongwood helpt met een
gedegen stappenplan de dader te identiﬁceren en de
chantage te stoppen.

3.

Crypto onderzoek en
change

Niet alleen voor onderzoek naar fraude, ook voor
bemiddeling met betrouwbare partijen ben je bij
Strongwood aan het juiste adres.

1.

