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Voorraadlokkertjes

‘Uw bestelling 
is niet meer 
leverbaar’

Een televisie of wasmachine die volgens de webwinkel 
nog op voorraad is, maar na betaling ineens uitverkocht blijkt. 

Een ‘foutje in het voorraadsysteem’? 
Of een manier om klanten te lokken?

Nog op 
Voor-
raad?
Is een bepaald 
type televisie, 
vaatwasser,  
wasdroger of 
wasmachine bij 
nog maar weinig 
webwinkels ver
krijgbaar?  
Neem voor het 
plaatsen van de 
bestelling contact 
op met de web
winkel.
Vraag of het 
product direct uit 
voorraad lever
baar is en of het 
niet om een show
model gaat.
Is het niet uit 
voorraad lever
baar, laat de 
webwinkel dan 
contact opnemen 
met de importeur 
of fabrikant voor 
de exacte levertijd. 

Voor slechts €300 
extra hebben we het 

nieuwe model voor u!
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Stel je bent toe aan een nieuwe tv, 
gaat niet over één nacht ijs en zoekt 
een model uit dat als beste is getest 
door de Consumentenbond. Gelukkig, 
dat model is nog op voorraad. Dus 
bestellen, betalen, klaar. Maar dan:  
‘De door u bestelde televisie is niet 
meer leverbaar. Maar we kunnen u  
de opvolger aanbieden voor een 
mooie prijs’. 

Van verscheidene leden ontvingen we 
meldingen over webwinkels die pro
ducten ‘ineens’ niet meer kunnen leve
ren nadat de bestelling is betaald. Het 
gaat hier opvallend vaak om apparaten 
die Beste uit de test of Beste koop zijn, 
met name televisies, wasmachines, 
wasdrogers en vaatwassers. Vervol
gens biedt de webwinkel een alter
natief; vaak een nieuwer en duurder 
model. Bijbetalen is niet altijd nodig, 
dus soms is het best een goede deal. 
Maar het is niet het model dat de klant 
had uitgezocht, en vaak ook niet de 
Beste uit de test. Klanten voelen zich 
erin geluisd. ‘Ik vind dit misleidend. Wij 
hadden voor een andere leverancier 
gekozen als dit tijdig was gemeld.’ 

(F)op voorraad
Foppen webwinkels klanten met 
zogenaamde voorraden? Met een lijst 
van 100 beperkt verkrijgbare appara
ten onderzochten we 30 webwinkels. 
De meeste van de apparaten kwamen 
als beste uit onze tests of waren Beste 
koop, en de sites van de winkels gaven 
aan dat deze apparaten ‘op voorraad’ 
waren. We vroegen als potentiële klant 
op verschillende momenten of de 
webwinkel de apparaten kon leveren. 
Bij zeven webwinkels (Art & Craft, 
Bemmel & Kroon, Bestsellers, Foto 
Klein, Keukenloods, PlatteTV, en Veilig
kopen) blijkt ‘op voorraad’ soms een 
loze belofte. Allerlei excuses komen 
voorbij. Van ‘fouten op de website’, 
‘drukte rond de feestdagen’, ‘oude 
voorraadsystemen’ tot ‘we hebben 

alleen nog showroommodellen’. 
Zo kon PlatteTV.nl geen van de 12 
televisies leveren waar wij naar vroe
gen. Eén van de alternatieven die we 
aangeboden kregen kostte €300 
meer dan het model dat we wilden. De 
winkel kon de producten niet leveren 
‘omdat er nog gereserveerde modellen 
in de winkel stonden die als voorraad 
werden gezien’. Raar dat dit na drie 
weken nog steeds het geval was. ‘Ons 
huidige voorraadsysteem volstaat niet 
meer helemaal’, legt PlatteTV uit. ‘Wij 
gaan zo snel mogelijk over op een 
ander systeem.’ 

Nog steeds op
Over Foto Klein, een winkel die 
momenteel in zwaar weer verkeert, 
kregen we in oktober al een klacht:  
de Samsungtelevisie die een klant  
had besteld en betaald, bleek niet 
meer  leverbaar. Er was alleen nog  
een showmodel. De klant vond het  
erg storend dat de voorraadinformatie  
niet op de site werd aangepast. En  
wat blijkt? Dit model was begin januari 
– drie maanden later – nog steeds ten 
onrechte ‘leverbaar’ volgens de site.  
Foto Klein legt uit dat dit model 
schaars aan het worden is, maar dat 
er naast showroommodellen nog wel 
modellen in de doos zijn. Dat hij niet 
kan leveren wijt Foto Klein aan dub
bele bestellingen of reserveringen. 
Ook Art&Craft en Bestsellers bieden 
dezelfde Samsungtelevisie ten on
rechte aan. ‘Er is een fout geslopen  
op de website, waarvoor onze excuses. 

 PlatteTV.nl kon geen van de 
12 televisies leveren; één van de 
alternatieven kostte €300 meer”

Zonder weerwoord zal de opvolger 
van dit toestel bij u geleverd worden 
voor dezelfde prijs.’ Best een goede 
deal van Art&Craft  normaal is deze  
tv €300 duurder – maar het is niet de 
televisie die we hadden uitgezocht. 
Volgens de webwinkel kon dit model 
door een storing niet meer van de site 
verwijderd worden. Voor het ongemak 
boden ze klanten een goed alternatief. 
Bestsellers verklaart dat de bewus
te televisie volgens Samsung ‘ieder 
moment’ geleverd had kunnen worden. 
‘Voor de klanten die hier niet op wilden 
wachten hadden we in samenwerking 
met Samsung een aanbod van een tv 
die wel direct leverbaar is, met een 
bijbetaling van €30.’ 
Ook bij wasmachines, vaatwassers en 
wasdrogers lijken we te worden gelokt 
met nietbestaande voorraden. Veilig
kopen en Bemmel & Kroon wijten de 
problemen aan de ‘drukste weken van 
het jaar’. Bij Keukenloods is één van de 
drie nietvoorradige vaatwassers nog 
in meerdere showrooms ingebouwd. 
‘Om die reden ziet ons systeem dit 
model nog als voorradig.’ 

geld terug
‘Als consument moet je op je quivive 
zijn’, zegt Martine Koetsier, jurist bij  
de Consumentenbond. ‘Vertrouw  
niet achteloos een webwinkel die  
een schaars artikel op voorraad be
weert te hebben. Bel en check voor 
je be taalt of hij dat product echt kan 
leveren.’ Als klant ben je niet verplicht 
om in te gaan op het alternatieve 
aanbod. ‘Als je iets koopt en de winkel 
levert niet, heb je altijd recht op geld 
terug.’ <<
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