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Focus Levensduur

Lang leve
H et is de meestgestelde vraag bij onze 

afdeling Service en Advies: ‘Ik heb een 
defect apparaat, heb ik nog recht op 
reparatie of vervanging?’ ‘Garantie’ is in 
de Nederlandse wetgeving in principe 

goed geregeld, maar de wet laat erg veel ruimte voor 
interpretatie: een product moet voldoen aan wat de 
consument redelijkerwijs mag verwachten. Zo mag 
je verwachten dat een laptop het niet binnen twee 
jaar na aankoop begeeft. Maar waar ligt de grens? 
Dat is nogal eens punt van discussie van tussen 
winkelier en klant.

Dagelijks krijgen we hierover klachten binnen. 
Twee voorbeelden: een consument meldt bij 
winkelier Coolblue dat zijn Sony-camera van iets 
meer dan twee jaar oud opeens niet meer aan gaat. 
Coolblue wil niets doen omdat ‘het product buiten 
de garantie valt’. Een andere consument kocht in 
2013 bij de Media Markt een Samsung-tablet, die 
het na ruim 2 jaar begaf. Media Markt vindt dat 
het lid moet meebetalen aan de reparatie, omdat de 
fabrieksgarantie is verlopen. 

De winkelier gaat vaak – ten onrechte – uit van de 
fabrieksgarantie of schermt met de gebruiksduur-
lijst opgesteld door branchevereniging Uneto-VNI. 
Daarom vonden we het hoog tijd om het zelf uit te 
zoeken: hoelang mag je verwachten dat een appa-
raat redelijkerwijs meegaat? We ondervroegen 6800 
consumenten hoe lang hun digitale producten al 

Tekst Irene Joris / irenejoris@consumentenbond.nl

De wettelijke garantie is in 
Nederland goed geregeld: je 
hebt recht op een deugdelijk 
product gedurende de 
levensduur die je mag 
verwachten. Maar hoelang is 
dat? Wij zochten het uit.
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meegaan en wanneer en waarom ze het 
vorige product vervangen hebben.

3 of 5 jaar
Het blijkt dat je best wat mag verwach-
ten van je apparaten. 5 jaar is voor veel 
digitale producten de norm: printers, 
laptops, camera’s en navigatiesystemen 
worden gemiddeld na 5 jaar vervangen. 
Bij printers en laptops heeft dat meestal 
een technische reden: de printer gaat 
stuk en de laptop is niet meer vooruit 
te branden. Ook navigatiesystemen en 
digitale camera’s worden gemiddeld na 
5 jaar vervangen, maar veel minder vaak 
omdat ze niet meer (goed) functioneren. 

Dan hebben we nog de producten die 
relatief kort op de markt zijn: e-readers, 
tablets en smartphones. Daar zien we 
een kortere levensduur. De eerste gene-
ratie e-readers en tablets wordt meestal 
na een kleine 3 jaar vervangen, maar de 
techniek is verbeterd: veel panelleden 
(30%) hebben nu een tablet die al langer 
dan 3 jaar meegaat. 

Niet verrassend worden van alle pro-
ducten in dit onderzoek de smartphones 
het snelst vervangen: na 2,5 jaar. In de 
meeste gevallen is de smartphone dan 
helemaal niet kapot, maar wordt hij om 
andere redenen vervangen. In 26% is het 
abonnement afgelopen en mag de klant 
een nieuwe smartphone uitgezoeken. 
En 19% stapt over op een nieuw toestel 
vanwege de nieuwe technische moge-
lijkheden. De technische levensduur van 
een smartphone is daarom gemiddeld 
langer dan 2,5 jaar.

Geen relatie met prijs
In ons onderzoek vonden we geen 
relatie tussen de prijs en het aantal jaren 
waarna het product vervangen wordt. 
Een goedkoper product blijkt ongeveer 
net zo lang mee te gaan als een duurder 
product. Alleen bij tablets en e-readers 
– relatief jonge productgroepen – von-
den we een zwak verband. Tablets onder 
de €300 worden gemiddeld na 2 jaar 
vervangen, die boven de €300 na 3 jaar. 
Maar omdat de techniek zich ontwikkeld 
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heeft, mag je inmiddels ook van goedko-
pere tablets verwachten dat ze minstens 3 
jaar meegaan.

Uneto-lijst te streng
Als we onze resultaten leggen naast de 
gebruiksduurlijst van branchevereniging 
Uneto-VNI, dan zien we twee opvallende 
verschillen:
1. Alle onderzochte producten hebben een 
langere levensduur dan waar de branche-
vereniging van uitgaat. Zo gaat volgens 
Uneto-VNI een laptop 2 of 3 jaar mee, 
terwijl wij 5 jaar als gemiddelde zien. 
2. We zien geen verschil in levensduur tus-
sen goedkope en dure producten, terwijl 
de Uneto-VNI een langere levensduur 
hanteert voor duurdere producten.

In hun reactie gaat Uneto-VNI niet in 
op de grote verschillen tussen de uitkomst 
van ons onderzoek en hun eigen gebruiks-
duurlijst. Een mogelijke verklaring is 
volgens ons dat de winkelierslijst alleen 
uitgaat van producten die defect zijn of 
gerepareerd moeten worden en geen re-
kening houdt met producten die lang mee 
gaan zonder mankementen.

Martine Koetsier, campagneleider 
consumentenrecht, vindt de lijst hoe dan 
ook te streng: ‘Gezien de resultaten van 
ons onderzoek is de gebruiksduur die de 
Uneto-VNI voorspiegelt nogal aan de 
korte kant. Het blijkt dat apparaten in de 
praktijk veel langer meegaan. 

De lijst van Uneto-VNI
Uneto-VNI, de werkgeversorganisatie 
voor installatiebedrijven en de elektro-
technische detailhandel, heeft een lijst 
met de gebruiksduurverwachting van 
producten die veel winkeliers sinds een 
paar jaar gebruiken. Tweemaal per jaar 
komt een afvaardiging van alle winke-
liers samen om op basis van ervaringen 
van winkeliers en reparatiegegevens te 
bespreken wat consumenten van pro-
ducten mogen verwachten. 

De lijst van Uneto-VNI is te downloaden 
via deze link: www.uneto-vni.nl/stream/
flyer-gebruiksduurverwachting.
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Levensduur Focus

Haal je recht
Verkopers zijn vaak slecht op de hoogte van 
uw rechten. Volg ons stappenplan om uw 
recht te halen.  
1 Formuleer uw klacht nauwkeurig. Werkt 
het apparaat niet meer goed of werkt het niet 
zoals de verkoper heeft toegezegd?
2 Bedenk welke oplossing u wilt. Wilt u repa-
ratie of een nieuw product? De verkoper mag 
bij een klein defect kiezen voor reparatie. Als 
repareren en vervangen niet mogelijk is, mag u 
(een deel van) het aankoopbedrag terugvragen. 
3 Leg de klacht voor aan de verkoper en volg 
daarbij de klachtenprocedure van het bedrijf. 
Doe dat binnen twee maanden nadat het 
defect optrad. Geef de winkelier de tijd het 
probleem binnen een redelijke termijn op te 
lossen. Wat redelijk is, hangt af van de situatie. 
Laat u niet intimideren of afschepen.
4 Is het product binnen 6 maanden na aan-
koop stuk gegaan? Dan hoeft u niet te bewij-
zen dat het om een fabrieksfout gaat. Na 6 
maanden moet u wel aantonen dat u het ap-
paraat normaal gebruikt heeft en dat het geen 
normale slijtage is.

5 Komt de verkoper met een onbevredigende 
oplossing, probeer dan te onderhandelen. Het 
bespaart tijd en geld als u er samen uitkomt. 
Twijfelt u over de geboden oplossing? Vraag 
bedenktijd.
6 Komt de verkoper niet binnen een redelijke 
termijn met een (goede) oplossing? Stuur een 
brief of mail waarin u klacht en gewenste op-
lossing opnieuw voorlegt en een termijn stelt. 
7 Reageert de verkoper niet binnen de ter-
mijn? Stuur nog een brief met een beroep op 
recht van ontbinding of maak kenbaar naar de 
Geschillencommissie te zullen stappen. 
8 Komt u er niet uit met de winkelier? Stap 
naar de Geschillencommissie Elektro (als 
de winkelier daarbij is aangesloten). In een 
zitting kunt u uw klacht mondeling toelichten. 
De commissie doet een maand na de zitting 
schriftelijk uitspraak en die uitspraak is bin-
dend. U betaalt klachtgeld, maar dat krijgt u 
terug als u in het gelijk wordt gesteld. 
Belangrijk: bewaar alle bewijsstukken en 
correspondentie.

Haar advies aan consumenten: ‘Als je apparaat 
onverhoopt te vroeg defect raakt, laat je dan niet 
van de wijs brengen als de winkelier met de lijst van 
Uneto-VNI zwaait, en je product niet kosteloos wil 
repareren of vervangen. Met onze lijst sta je sterker 
bij een onwillige winkelier’.

Bedenk daarbij dat de verwachte gebruiksduur 
niet de enige maatstaf is, waaruit je de verwachte 
levensduur kunt afleiden. Koetsier: ‘Volgens de wet 
spelen ook andere aspecten een rol, bijvoorbeeld de 
aard van het product, de beloften van de verkoper 
en of het een A-merk of een merkloos apparaat is.’ 
De wet biedt dus maatwerk: van de ene smartphone 
mag je een langere levensduur verwachten dan de 
andere. Maar onze lijst is een mooi uitgangspunt.

Meebetalen aan reparatie?
Betekent een levensduur van 5 jaar dan ook dat je 
binnen die termijn niets voor de reparatie hoeft te 
betalen? Ook dat levert regelmatig verhitte discus-
sies op. Een lid met een Toshiba-laptop van nog 
geen 3 jaar oud moest van Media Markt €700 beta-
len omdat het scherm van de laptop niet meer aan 
ging. Media Markt wilde een derde van de repara-

Lees meer op  
consumentenbond.nl/levensduur

tiekosten op zich nemen. Is dat een redelijk aanbod? 
Charles Onbag, jurist bij de Consumentenbond: 
‘De consument hoeft hier geen genoegen mee te 
nemen. Hij mag verwachten dat de laptop 5 jaar 
meegaat en heeft in die tijd in principe recht op 
kosteloze vervanging of reparatie. Maar hoe langer 
je het apparaat al hebt gebruikt, hoe moeilij-
ker het zal zijn om te bewijzen dat het niet ligt 
aan gewone slijtage of verkeerd gebruik. Om 
discussie te voorkomen, kun je besluiten een 
deel van de reparatiekosten te betalen. Ook als 
reparatie de levensduur van het gehele apparaat 
aanzienlijk verlengt.’

 Conclusie 
 De gebruiksduur van een product is in de  
 praktijk vaak langer dan die waar winkeliers  
 mee schermen. Met onze levensduurlijst  
 staat u sterker. 

Wettelijke 
versus  
fabrieksgarantie
Fabrieksgarantie: garantie 
van de fabrikant, meestal 1 
of 2 jaar. Staat los van waar u 
volgens de wet recht op heeft.

Wettelijke garantie: Dit is 
de enige relevante garantie. 
Hij houdt in dat u een goed 
product krijgt dat doet wat u 
ervan mag verwachten. De 
verkoper is ook verplicht u te 
helpen als het product niet 
goed werkt of niet aan uw 
verwachtingen voldoet en er 
geen sprake is van verkeerd 
gebruik of normale slijtage. 

www.consumentenbond.nl/
juridisch-advies
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â TEST Wachtwoordmanagers: welke is de beste? 
â Workshop: aan de slag met LastPass  
â Zó maak en onthoud je sterke wachtwoorden 

TEST Laptops
De beste 15 en 17 inch- 
laptops voor thuis
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Workshop
Geef Windows 10 
een oppepper

Levensduur
Elektronica gaat langer 
mee dan de winkelier zegt

HOE HERKEN JE
DIGITALE ZAKKENROLLERS? 
De Digitaalgids geeft je slimme tips en trucs om 
voortaan elke digitale uitdaging op te lossen.
Kennismaken? Nu 6 nummers voor €17 
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