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Sinds 1997 een betrouwbare partner voor het bedrijfsleven , 
de overheid, verzekeraars, NGO's en particulieren.





DISCOVER THE TRUTH - ALS PROFESSIONEEL 
RECHERCHEBUREAU ACHTERHALEN WE DE 

WAARHEID OP BASIS VAN ONAFHANKELIJKE 
WAARHEIDSBEVINDING!

SOORTEN KLANTEN WAAR WERKEN WE ONZE CORE VALUES

Ook u kunt ongewild in een situatie terecht 
komen waarin goed recherchewerk de oplossing 
kan zijn van uw  privé- of zakelijk probleem. We 
helpen u graag met een gedegen oplossing. 

Als privé detective leveren we antwoorden op uw 
vragen. Kennis van feiten, gedegen speurwerk en 

duidelijke rechtsgeldige rapportages, officieel pro-
ces-verbaal, zijn in zaken doorslaggevend. We richten 
ons voornamelijk op advisering en het vinden van be-
wijsmateriaal. 

Door onze jarenlange ervaring (sinds 1997), vakkennis, 
netwerk van contacten en specialistische partners, 
krijgt u als 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 garander-
en strikte vertrouwelijkheid van uw gegevens, op-
drachten en communicatie.

 ALGEMENE INFO
INTERPI

      Advocaten kantoren

      Bedrijven

      Particulieren

      Verzekeraars

      Heel Nederland

      Europese unie

      Verenigde Staten

      Caribisch gebied

      Kwaliteit in detective werk

      Elke klant is gelijk - altijd

      Integriteit en eerlijkheid

      Sociale betrokkenheid
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KWALITEIT IN DETECTIVE WERK - ELKE KLANT IS GELIJK - INTEGRITEIT 
EN EERLIJKHEID - SOCIALE BETROKKENHEID - DAT ZIJN WIJ

CRISIS & SECURITY

Met name voor vreemdgaan, partneralimentatie, chan-
tage, afpersing, stalking en vermissingen werken we veel 
voor particulieren klanten.

ondersteuning in veiligheid

CYBER ONDERZOEKEN

Sinds het begin zijn we specialist op het gebied van cy-
bercrime en online social media onderzoek. Deze dienst 
wordt gebruikt bij allerlei soorten onderzoeken.

professionele cyber diensten

DETECTIVE

Of het nu gaat om alimentie, vreemdgaan, ziekteverzuim, 
concurrentiebeding, diefstal, fraude of andere problemen 
u kunt op ons rekenen dat we dit kundig onderzoeken.

prive detective diensten

 DIENSTVERLENING
INTERPI
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ONS ONDERZOEK EN PROCES-VERBAAL KAN 
GEBRUIKT WORDEN IN ELKE VORM VAN 
CIVIEL- EN STRAFRECHT

1.
Onrechtmatig 
ziekteverzuim 

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

2. Cyber onderzoek & 
informatiedienst

Antecedenten, interviews, CV- 
controle, overlijdensonderzoek, 
verhaalsonderzoek of gedrags-
deskundige voor al deze zaken 
kunt u bij ons terecht

3.
Fraude, diefstal 
& spionage

Laat fraude, diefstal en bedrijfsspi-
onage niet gebeuren! We helpen 
u bij het ontdekken en voorkomen 
van problemen

Al sinds 1997 is interPI een professioneel onderzoeks-
bureau op het gebied van bedrijfsrecherche en par-
ticulier onderzoek. Onze medewerkers zijn ervaren 
rechercheurs die gebruik maken van de nieuwste 

technieken of dit nu is op het gebied van ICT, obser-
vatie, techniek, financieel administratief of tactische 
recherche. Op bedrijfsrecherche niveau hebben we 
een aantal specialisme.

 BEDRIJFSRECHERCHE
INTERPI
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 CASE STUDY
INTERPI

VERMOEDEN VAN ONRECHTMATIG 
ZIEKTEVERZUIM EN SIGNALEN 
VAN DERDEN DAT HIJ ELDERS ZOU 
WERKEN

      Zaaksoort:  Ziekteverzuim fraude 

      Doorlooptijd:   4 weken

      Investering:   € 7.500,00

De opdrachtgever schakelde ons in om vast te stellen 
of de werknemer inderdaad in overeenstemming met 
het ziektebeleid handelde. Er waren zware vermoedens 
en signalen dat hij elke dag ergens anders aan het werk 
was.

De opdrachtgever had weinig in-
formatie en gegevens over wat en 
wanneer het subject activiteiten zou 
ondernemen - de omstandigheden 
waren niet optimaal midden in Am-
sterdam in de winter periode.

De Uitdaging

Twee man observatie om de wijk en 
straat 'af te sluiten' op motoren om 
zo op elke wijze mee te kunnen gaan 
bij een vertrek te voet, met de fiets, 
brommer, auto of openbaar vervoer. 

Binnen vier weken werd het duideli-
jk dat de werknemer elders aan het 
werk was in plaats van ziek thuis. Een 
staande voet ontslagprocedure werd 
van toepassing.

De Oplossing
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 PRIJS OVERZICHT
INTERPI

Prijzen
Op basis van uurtarief

Administratie 
kantoor@interpi.nl

Van toepassing zijn de
Algemene Voorwaarden

Observatie specialist & Basis recherchewerk € 100,-

Senior Rechercheur & Onderzoeksleider € 150,-

Standaard kilometervergoeding per KM € 0,55

Cybercrime & ICT Specialist € 120,-

Profiler / Gedragsdeskundige / Crisis specialist / Hacker € 175,-

Bedragen zijn 
exclusief BTW 21%

Prettig kennis te maken  
Nico van den Dries

Algemene informatie en 
business registraties

Onze Algemene Voorwaarden voor dienstverlen-
ing zijn van toepassing en beschikbaar op onze 
website

Justis vergunning POB 809 
AP registratie m1531005
KvK nummer 59815426
Int. vergunning CMT247
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