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FRAUDE

Voorkom Interne fraude
Voorkom schade door interne fraude met het 
Waarschuwingsregister, de grootste database 
van Nederland. Wij weten als geen ander dat

- naast de schade - de onderzoekskosten, juridische 
kosten en de tijd die je als ondernemer kwijt bent aan 
interne fraude flink kunnen oplopen. Voorkomen dus!

Belangenvereniging Tankstations
Floris Grijpstraat 2
2596 XE  Den Haag

Telefoon 010 - 411 11 80
info@beta-tankstations.nl

www.beta-tankstations.nl 

Beta ledenvoordeel!



Waarschuwingsregister FAD
Voorkom schade door interne fraude met het 

Waarschuwingsregister, de grootste database van Nederland. 
Sinds 2005 bestaat het Waarschuwingsregister van de 

Stichting FAD. De stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) 
is de onafhankelijke toezichthouder en beheerder van het 

Waarschuwingsregister. Van supermarkten tot tankstations; 
de hele detailhandel maakt er gebruik van. Met meer dan 

200.000 ingeschreven werknemers is dit de grootste lijst in 
Nederland. Als een medewerker in uw bedrijf fraudeert, kan 
deze persoon in het register terechtkomen. Het laat zien dat 
u als bedrijf serieus omgaat met interne fraude en hiertegen 

maatregelen treft. Al uw medewerkers weten dit!

Beta regelt uw inschrijving
Meld u aan voor het Waarschuwingsregister via BETA.

Meedoen aan het Waarschuwingsregister via BETA is gratis.

Bespaar
Gratis Aanmelding via BETA.

De aanmelding bij het FAD kost eigenlijk €1200,- per jaar, 
maar BETA neemt als brancheloket voor alle aangesloten 
tankstations de kosten op zich. Ook nemen wij u een deel 

van het werk uit handen, zoals de aanmelding bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens.

en meer voordelen......

Beta Voorkomt Interne Fraude. Doet u mee?
BETA is al meer dan 25 jaar dé belangenvereniging 

voor de zelfstandige tankstationondernemer. Wij zetten 
ons, naast het lobby- en advieswerk voor uw branche 

continu in om gezamenlijk met alle tankstations de 
beste ledenvoordelen uit te onderhandelen. BETA helpt 
u met specialistisch advies en praktische oplossingen. 

Bedreven, praktisch en altijd in uw belang!
BETA doet het! 


