
Nepsites maken misbruik van woningnood 

Online op zoek naar een nieuwe huurwoning? Wees op je hoede voor schimmige websites. 

Mellon.nu -en tientallen andere websites- maken misbruik van de woningnood en laten je 

inschrijfgeld betalen om te kunnen reageren op woningen die niet bestaan.  

Je ziet op Facebook een advertentie voorbijkomen waarin een fantastische huurwoning wordt 

aangeboden voor een zeer schappelijke prijs. Te mooi om waar te zijn denk je? Dat is helaas 

ook zo.  

Zoveelste nepsite van zelfde bedrijf 

De redactie van het tv-programma Opgelicht deed deze week onderzoek naar verhuurplatform 

Mellon.nu (externe link). Volgens de redactie van Opgelicht gaat het hier om de zoveelste 

nepsite die te linken valt aan een bedrijf waar zij vorig jaar nog een item over uitzonden.  

Woningen bestaan niet 

Het bedrijf achter Mellon.nu koopt op Facebook gesponsorde advertentieruimte. Wie 

doorklikt op zo’n gesponsorde advertentie komt op een gelikt uitziende site die probeert om je 

een premiumaccount van €24,95 aan te smeren om op nepaanbod te kunnen reageren. De 

woningen waar je op reageert bestaan niet. Je betaalt dit inschrijfgeld dus voor niets.  

Tientallen sites die hetzelfde proberen 

Mellon.nu is niet de enige die op deze manier te werk gaat. Ook op het Meldpunt 

Commerciële Verhuurders van de Woonbond kwamen verhalen binnen van woningzoekenden 

die inschrijfgeld betaalden op sites en Facebookpagina’s die met nepaanbod adverteren. En 

ook ergere vormen van oplichting komen voor. 

Ook opgelicht? 

Ben je ook opgelicht door Mellon.nu of een vergelijkbare nepsite? Je kunt meerdere dingen 

doen: 

• Meld het bij de Woonbond via het Meldpunt Commerciële Verhuurders. Wij nemen 

dit soort meldingen mee als we met de minister overleggen over misstanden op de 

commerciële huurmarkt. 

• Meld het bij de redactie van het TV-programma Opgelicht (externe link).  

• Woon je in Amsterdam? Het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag (externe link) van 

!Woon krijgt graag je melding 

• Doe aangifte bij de politie via Aangifte of Melding doen > Aangifte van 

internetoplichting (externe link) 

 

https://opgelicht.avrotros.nl/alerts/artikel/oplichting-met-niet-bestaande-huurwoningen-via-facebook-door-mellonnu/
https://opgelicht.avrotros.nl/alerts/artikel/oplichting-met-niet-bestaande-huurwoningen-via-facebook-door-mellonnu/
https://www.woonbond.nl/meldpunt-commerciele-verhuurders-start
https://opgelicht.avrotros.nl/contact/
https://www.wooninfo.nl/vraagbaak/huren/ongewenst-verhuurgedrag/
https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/aangifte-van-internetoplichting-nepproduct.html
https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/aangifte-van-internetoplichting-nepproduct.html

