
Dit is een serieuze waarschuwing: 

Voor iedereen die belangstelling heeft voor  

“gigolo’s”  ! 
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Wij ontvangen sinds juni 2017 veel klachten over een 

nieuwe Nederlandse website met gigolo’s. De jongeman 

die zich achter deze site (een ‘platform’ met een naam 

die lijkt op de onze!) verschuilt, vraagt veel geld aan 

mannen die gigolo willen worden. Echter...  Boekingen 

blijven vervolgens natuurlijk uit, de website blijft geld 

van hun rekening afschrijven (€ 1.200 per jaar via 

incassomachtiging), en de “gigolo’s” kunnen geen 

telefonisch kontakt meer met hen krijgen...  

Hieronder een printscreen d.d. 29-9-2017 van de klachten-website: 

https://www.klachtenkompas.nl 

 

 

https://www.klachtenkompas.nl/


Zoals al vaker door oplichters in het verleden, koos ook deze jongeman  

een naam voor zijn website die verdacht veel lijkt op de onze (..).  

En ook zijn er weer complete teksten van onze website overgenomen, en 

vervolgens ietsje veranderd om niet meteen door de mand te vallen.  

Hun fraai ogende website komt nog best serieus over, en men heeft ook 

heel gladde praatjes, maar in werkelijkheid wordt er volgens de mannen 

die ons al sedert juni 2017 voortdurend benaderen,  geen enkele prestatie 

geleverd. Van kandidaat-gigolo’s wordt duidelijk geld afgetroggeld, men 

maakt duidelijk misbruik van het feit dat heel veel mannen nu eenmaal 

gigolo willen worden.  Slachtoffers melden ons dat ze aangifte bij de 

politie hebben gedaan, trekken hun incassomachtiging in, dienen een 

klacht in bij de bank wegens misbruik van de incassomachtging, en 

plaatsen klachten op beoordelings-websites. 

Meerdere slachtoffers hebben ons ook verzocht om deze waarschuwing 

op onze website te handhaven. Bij dezen. 

Alles tot grote ergernis van de slachtoffers, en ook van ons want op deze 

manier wordt het image van onze markt natuurlijk beschadigd. 

 

Wij waarschuwen iedereen voor dergelijke praktijken!  

The Men’s Company distantieert zich nadrukkelijk van dit soort 

oplichterij.  

The Men’s Company is een zeer serieuze, professionele, volledig legale 

B.V. die met naam en adres is ingeschreven bij de kamer van Koophandel, 

en gespecialiseerd is in het aanbieden van de diensten van échte high 

class escort mannen. Wij doen dit al bijna 8 jaar full time, met eigen 

ecorts in 12 landen, zijn inmiddels de grootste in Europa, en hebben een 

uitstekende reputatie.  

Bij ons geen kletspraatjes, geen te hoge verwachtingen voor kandidaten, 

geen rechtstreekse kontakten tussen klanten en escorts, geen kosten 

voor kandidaat-gigolo’s, en vanzelfsprekend bij ons nooit fake foto’s of 

nep profielen. 

 

 



 

Ons advies aan iedere man die gigolo wil worden: 

1. Trap niet in blabla-advertenties en snelle praatjes van nieuwe 

websites. Doe eerst gedegen marktonderzoek. Lees o.a. onze site en 

onze publicaties in de media, en kijk naar onze TV uitzendingen op ons 

You tube kanaal. 

2. Denk er aan dat geen enkele nieuwe escort-website direct boekingen 

heeft! Het is namelijk een jarenlange, moeizame en kostbare weg die 

veel kennis en inzicht verlangt om écht goede gigolo’s te vinden, en 

vervolgens ook nog eens om daadwerkelijk voldoende boekingen voor 

die gigolo’s te verkrijgen. De markt van hetero escort mannen is in 

werkelijkheid veel kleiner, moeilijker en ingewikkelder dan 

buitenstaanders en snelle geldverdieners (oplichters) nogal eens 

veronderstellen.  

3. Betaal NOOIT geld om op een website te verschijnen! Dat is flauwekul 

en helemaal niet nodig. Dat gebeurt alleen bij zgn. platforms of portals! 

Platforms voegen zelf niet of nauwelijks iets toe aan de dienstverlening 

(ook al wekken ze de indruk van wel), ze hebben vaak heel veel gigolo-

profielen, en de contacten verlopen rechtstreeks tussen klant en gigolo. 

Klinkt mooi, maar het accent ligt bij deze platforms natuurlijk op 

“gigolo’s binnenhalen”, ongeacht hun uiterlijk of kwaliteiten, daar 

verdient men dan het geld mee. De echte klanten boeken daar niet 

want zij willen juist wel die extra stap er tussen, o.a. om meer 

kwaliteitsgaranties te krijgen, en ook ter bescherming van hun eigen 

discretie.  Een professioneel bureau zoals wij is immers wél discreet 

voor zowel klant als escort, veiliger, heeft veel ervaring met de 

gigolo’s, geeft advies, enz. 

4. Bent u ook slachtoffer van deze platform-website? Ons advies is: direct 

uw incassomachtiging bij hen stopzetten, en indien ze geld blijven 

afschrijven een klacht indienen bij hun bank (waarvandaan ze van uw 

bankrekening incasseren). Verder kunt u natuurlijk een melding 

maken op bijvoorbeeld Klachtenkompas.nl  En overweeg desnoods om 

ook aangifte te doen. 

 

Als u wilt kunt u natuurlijk ons ook benaderen. We hebben kontakt met 

vele slachtoffers.  


