
Originele, beschermde CC product brand.
Vervalsingen zijn gesignaleerd met te dunne of 
te dikke letters:: 

Originele tagnummers beginnen met een 3. 
Sommige vervalsingen beginnen met 4:

       3           4

Origineel: zilver glanzend met een 
specifiek patroon en in het midden 
onderaan de RFID antenne. 
Vervalsingen gesignaleerd met een 
doffe, grijze kleur en een afwijkend 
patroon. Geen RFID antenne.

Original labels can be scanned and checked.
Originele labels kunnen gescand en gecontroleerd 
worden. Vervalste labels hebben geen RFID antenne 

Herkennen van valse CC labels
Publicatie van Container Centralen, april 2019
 
Let op:  het op het oog herkennen van een vals label is niet altijd mogelijk. 
Vervalsers zullen het uiterlijk van de valse labels verder verbeteren. Dit leaflet 
geeft een overzicht van vervalsingen zoals bekend per april 2019.

Het lezen van de datamatrix met 
een app. Origineel: de datamatrix 
correspondeert met het nummer 
op het label.
Vervalsingen gesignaleerd met: 
- Onleesbare datamatrix
- Datamatrix correspondeert niet 
met het nummer op het label.
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Herkennen van valse CC labels
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Op het originele label staat: property of 
Container Centralen A/S. 
Vervalsingen gesignaleerd met properly.

    t      l

Het originele label heeft een CC logo afgedrukt in 
het plastic staan.
Vervalsingen gesignaleerd:
- Zonder CC logo
- Met een logo dat op OC lijkt in plaats van CC
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Tips rondom valse CC labels kunnen worden gemeld aan Riscon Arnhem B.V.:
 

Tel  0318 6666 44.
Voor tips die leiden tot resultaat, kan een beloning verstrekt worden 
oplopend tot €30.000.
7 dagen per week dag bereikbaar, ook ‘s avonds.
Medewerkers kunnen u te woord staan in het Engels, Nederlands, Duits en 
Frans.
U kunt desgewenst anoniem blijven.

 
Het vervalsen en/of te koop aanbieden van CC labels is intellectuele 
eigendomsfraude. Het moedwillig aanbrengen van een vals label of 
aanbieden van containers met een vals label als CC Container is oplichting. 
Doe hier niet aan mee en koop geen labels buiten CC om!


