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Opgeknapte  
telefoon: 
een koopje?
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Focus Refurbished telefoons

Tekst Stefan Vrijdag, stefanvrijdag@consumentenbond.nl / Beeld Carlo Giambarresi

Een opgeknapte tweedehandstelefoon lijkt een  
goede deal. Maar is zo’n refur bished toestel ook echt 
een koopje? Wij gingen op onderzoek uit. 

Wil je een topsmart-
phone of -tablet, dan 
ben je vele honder-
den euro’s kwijt. Voor 
wie niet de hoofdprijs 
wil betalen, is er te-

genwoordig de opgelapte of ‘refurbished’ 
telefoon. Steeds meer webwinkels verko-
pen opgeknapte tweedehandsjes – vooral 
de iPhone en iPad zijn populair. Dat 
zijn bekende webwinkels als Coolblue 
en Centralpoint, maar ook gespeciali-
seerde shops als Leapp. Ook koopjessite 
Groupon biedt ze met regelmaat aan. 

Dat klinkt als een goede deal, maar is 
het die ook? Om daar achter te komen, 
onderzochten we 20 aanbieders van re-
furbished telefoons. De praktijk blijkt 
weerbarstig. 

Duurder dan nieuw
Allereerst onderzochten we hoeveel prijs-
voordeel je kunt boeken met een opge-
lapt toestel. We vergeleken de prijzen van 
iPhones, Samsung Galaxy- en Sony 
Xperia-modellen van 20 winkels (zie de 
lijst rechts) met de laagste nieuwprijzen. 

Wat blijkt? Er zijn koopjes te scoren, 
maar gemiddeld bespaar je maar 12% op 
de nieuwprijs (zie de grafiek op pagina 
25). Bij dure toestellen kan dat lonen, 
met besparingen van meer dan €100. 
Aan de andere kant zijn er opgeknapte 
modellen die gemiddeld juist duurder 
dan een nieuw toestel telefoon. Voor de 
Xperia Z3 en de iPhone 6s (16 GB) be-
taalden we zelfs tot €90 en €100 meer. 

Ook zien we grote prijsverschillen tus-
sen de winkels. Smart2have.com en 
Coolmix.nl zijn vaak het goedkoopst. 

Conditie onbekend 
De volgende vraag is dan: wat mag je 
verwachten in ruil voor deze – meestal 
kleine – besparing? Dat verschilt. Refur-
bished betekent letterlijk gereviseerd, 
maar wat daaronder wordt verstaan ver-
schilt per winkel. De informatie hierover 
is niet altijd even makkelijk te vinden. Bij 
Los-Toestel.com staat de uitleg bijvoor-
beeld helemaal onderaan de webpagina. 
Sommige webwinkels kijken het toestel 
alleen even na. Soms wordt de smart- 
phone schoongemaakt en worden ‘waar 
nodig’ onderdelen vervangen.

Weinig partijen geven concreet aan of 
ze belangrijke onderdelen zoals het 
scherm of de accu vervangen. Alleen 
Saleplus.nl, Telefoondiscounter.nl, Cool-
mix.nl en Azerty.nl zeggen altijd de accu 
te vervangen. Coolblue vervangt de accu 
alleen standaard als de telefoon de status 
‘Apple Certified-Pre-Owned’ heeft. 

Los daarvan verkopen veel winkels 
smartphones in verschillende ‘condities’, 
die meestal samenhangen met de hoe-
veelheid gebruikssporen. Sommige win-
kels hanteren een schaal van vijf sterren; 
andere geven een omschrijving, zoals ‘als 
nieuw’ of ‘zichtbaar gebruikt’. 

Garantie op accu?
Dan de garantie, hoe zit het daarmee? 
Het toestel is immers niet nieuw meer.  
1 jaar op het toestel lijkt de norm; alleen 
Coolmix.nl, Telefoonstunt.nl, Leapp.nl 
en iUsed.nl geven standaard 2 jaar. 

Informatie over garantie op de accu is 
vaak moeilijk of niet te vinden. Soms 
krijg je geen garantie, Centralpoint en 
Leapp geven 1 jaar. 

Onderzochte 
aanbieders
¢ 4launch.nl
¢ Azerty.nl
¢ Brandnewowner.nl
¢ Centralpoint.nl
¢ Coolblue.nl
¢ Coolmix.nl
¢ Fixenrepair.nl (EP)
¢  Forza-refurbished.nl
¢ Goedkopemobiel.eu
¢ Groupon 
¢ iUsed.nl
¢ Leapp.nl
¢ Los-Toestel.com
¢ Partly.nl
¢ Saleplus.nl
¢ Sescomputers.nl
¢ Smart2have.com
¢ Telefoondiscounter.nl
¢ Telefoonstunt.nl
¢ YourMacStore.nl

€299
LAAGSTE NIEUWPRIJS

€209

VEEL VOORDEEL: 
iPhone 5c  
8 GB 
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originele adapter en/of usb-kabel. Oor-
dopjes ontbreken bij drie toestellen. Bij 
een van de toestellen zien we dat de oor-
dopjes gebruikt zijn. Niet zo fris.
> Scherm: de schermen zijn in orde, op 
die van de iPhone 5s van Coolmix.nl na. 
Dat is opvallend, want juist die winkel 
belooft dat ‘het verschil tussen een refur-
bished telefoon en een nieuwe telefoon 
niet onderscheidbaar is’. Het scherm is 
echter beduidend minder dan dat van 
een originele iPhone. Het geeft een don-
kerder beeld, minder contrast en vanuit 
een bepaalde invalshoek zie je een lelijke 
blauwe kleurzweem.    
> Accu: drie van de zes toestellen zijn 
voorzien van een nieuwe accu. In de 
andere drie, die van Leapp, Centralpoint 
en Groupon, zit een gebruikte accu. Van 
de Groupon-accu is nog 63% capaciteit 
over. Ook die van Centralpoint (84%) en 
Leapp (90%) zijn duidelijk gebruikt. En 
dat terwijl Centralpoint belooft dat de 
toestellen technisch als nieuw zijn. 

Daarnaast heb je uiteraard recht op wet-
telijke garantie, die gekoppeld is aan de 
verwachte levensduur. Het lastige bij 
refurbished is alleen dat je die vaak niet 
weet. Als je een refurbished telefoon 
koopt die 3 jaar gebruikt is (wat je van 
tevoren niet weet), wat is dan de ver-
wachte levensduur? 

Proef op de som
Om een beeld te krijgen van wat je 
koopt, bestelden we zes iPhones bij ver-
schillende winkels – sommige in nieuw-
conditie, andere met gebruikssporen. We 
onderzochten de toestellen op krassen en 
oneffenheden, controleerden het functio-
neren van het toestel, de kwaliteit van 
het scherm en uiteraard de accu. 
Onze bevindingen:
> Gebruikssporen: de claims over ge-
bruikssporen kloppen meestal. We zien 
zoals verwacht kleine krasjes in het 
scherm en kleine butsen in en vlekken 
op de behuizing. Bij de iPhone 6 van 
Leapp met conditie ‘zichtbaar gebruikt’ 
zijn de gebruikssporen het best zichtbaar. 
> Functioneren: twee van de zes toestel-
len functioneren niet goed. De home-
knop op de iPhone 5s van iUsedStore 
geeft een irritante, harde klik als je hem 
indrukt. En bij de iPhone 6 van Leapp is 
de aan-uitknop niet goed in te drukken. 

Verder valt op dat de originele accessoi-
res vaak ontbreken. Leapp, Groupon, 
iUsedStore en Centralpoint leveren geen 

Checklist 

1 Let op of je echt voordeel 
haalt: vaak valt dat tegen, 

soms betaal je zelfs meer. 

2 Vergelijken loont de moei-
te, want er zijn grote ver-

schillen tussen (web)shops. 

3 Lees de voorwaarden goed 
door: krijg je een nieuwe 

accu of controleert de winkel 
alleen maar of de accu goed 
werkt? Let ook op de garantie-
voorwaarden. 

4 Let goed op de conditie en 
wat de verkoper verstaat 

onder refurbished, want dat 
verschilt sterk per winkel. 

5 Controleer de accu na 
ontvangst, bijvoorbeeld 

met de gratis app Coconut.

6 Koop bij winkels met een 
Thuiswinkelwaarborg of 

Webwinkelkeurmerk. 

7 Twijfel je over een aan-
bieder? Kijk of er klachten 

zijn op Klachtenkompas.nl  
en de webfora van Radar en 
Kassa. 

Toestel iPhone 5s iPhone 5s iPhone 5s iPhone 5s iPhone 6 iPhone 6

Uitvoering 16 GB 16 GB 32 GB 32 GB 16 GB 16 GB 

Webwinkel Groupon Coolmix iUsed Centralpoint Smart2have Leapp

Prijs €270 €279 €379 €311 €499 €505

Beloofde conditie Refurbished Refurbished 5/5 sterren Licht gebruikt Zeer goed 3/5 sterren

Conform verwachting ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗

Toelichting Cosmetisch 
in orde, accu 
in slechte 
staat (63% 
capaciteit 
over)  

Scherm is donkerder 
en heeft minder 
contrast dan dat van 
vergelijkbare iPho-
nes (behuizing en 
accu zijn vernieuwd)

Homebutton 
geeft harde 
klik bij indruk-
ken. Verder in 
goede staat 
(nieuwe accu)

Accu niet 
helemaal 
nieuw meer 
(84% capaci-
teit over). 

In orde. Powerknop is 
niet goed in te 
drukken (geen 
feedback). Accu 
is niet nieuw 
(90% capaciteit) 

€312
LAAGSTE NIEUWPRIJS

€299
LAAGSTE 

REFURBISHEDPRIJS

WEINIG VOORDEEL:
Sony Xperia Z3 (16 GB)

Praktijktest met 6 telefoons
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Leapp, die ook de door ons bestelde tele-
foons voor Centralpoint levert, laat weten 
dat ze accu’s pas vervangen als ze nog 
minder dan twee jaar meegaan bij nor-
maal gebruik. 
Conclusie: hoewel alle toestellen het doen 
en er goed uitzien, voldoen vier van de 
zes toestellen niet aan onze verwachting. 

Groupon valt op
Onze eigen streekproef is natuurlijk be-
perkt. Daarom zochten we ook andere 
ervaringen. 

Op onze site Klachtenkompas.nl vin-
den we niet bijster veel klachten: zo’n 40 
klachten, grotendeels uit 2015, over uit-
eenlopende verkopers. Ze gaan meestal 
over de slechte service bij problemen. 

Dat ondervindt bijvoorbeeld Harriette 
van de Berkmortel die op onze twitter- 
oproep reageerde. Haar iPhone 4s heeft 
een kier en de software werkt niet goed. 
Tot haar verbazing verhielp de webshop, 
refurbishediphonekopen.nl, alleen het 
softwareprobleem. Pas nadat een andere 
reparateur de kier heeft verholpen, geeft 
de webshop als goedmaker extra garantie. 

In de klachtenstapel valt verder 
Groupon op met 16 vrij ernstige klach-
ten. De aanbiedingensite verwijst bij pro-
blemen door naar de verkopende – vaak 
buitenlandse – partij. Het oplossen van 
technische defecten laat daardoor lang op 
zich wachten. Groupon laat ons weten 

Refurbished 
laptops
In het artikel hebben we het 
over refurbished smartphones. 
Er zijn echter ook behoorlijk veel 
refurbished laptops te koop. 
De kwaliteit van het aanbod 
loopt enorm uiteen. We zien 
veel zakelijke laptops; soms 
wel meer dan 6 jaar oud (met 
dito specificaties). Ook bij de 
laptops is de staat van de accu 
vaak onbekend. Dat maakt een 
koop, net als bij smartphones, 
enigszins een gok. Voor recen-
tere laptops en meer zekerheid 
kun je kijken naar exemplaren 
die refurbished zijn door de 
fabrikant zelf. Bij HP vallen deze 
onder het label ‘Renew’, Lenovo 
noemt het ‘reThink’ en ook Asus 
heeft een selectie op de eigen 
website. Niet alle aanbiedingen 
zijn zonder meer goed, maar 
we vonden meerdere courante 
laptops met €100 of 20% kor-
ting op de laagste nieuwprijs.

dat kopers bij problemen met de 
klachtafhandeling bij hen terecht kunnen. 

Positief 
In onze Consumentenbond-community 
ontvingen we weinig, maar overwegend 
positieve ervaringen. Een enthousiaste 
heer De Jong heeft een hele refurbished 
collectie met onder meer een desktop, 
laptops en een iPhone. ‘Allemaal 50 tot 
70% voordeliger dan de catalogusprijs en 
alle apparaten werken feilloos. Ik koop 
voortaan alleen nog maar refurbished 
apparatuur.’ Ook C.M. Ruttenberg is 
positief: ‘Ik heb een refurbished laptop 
gekocht bij That’s IT in Wateringen. Toen 
de accu het liet afweten, werd deze zon-
der problemen omgeruild. De apparaten 
werken alweer een tijd probleemloos’. 

Al met al lijkt het mee te vallen met de 
klachten over refurbished producten. 
Onze indruk is dat er bij veel refurbished 
aanbieders extra oog is voor service bij 
problemen. En misschien ben je als koper 
minder snel geneigd te klagen bij een 
product dat niet nieuw is. 

Conclusie 
Bij refurbished smartphones is het prijs-
voordeel meestal klein. Het is ook niet 
zonder risico: aan vier van de zes door 
ons gekochte toestellen mankeerde iets. 
Wij zouden de gok alleen wagen bij een 
scherpgeprijsd toptoestel.  

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

iPhone 5c (8 GB) 25%
iPhone 5s (16 GB) 7%
iPhone 5s (32 GB) 11%
iPhone 6 (16 GB) 11%
iPhone 6 (64 GB) 12%
iPhone 6s (16 GB) 6%
iPhone 6s (64 GB) 9%
Sony Xperia Z3 (16 GB) -11%
Samsung Galaxy S5 Mini (16 GB) -4%
Samsung Galaxy S5 (16 GB) 32%

Gemiddelde besparing

€

Prijzen refurbished

De complete prijsvergelijking met  
14 toestellen staat op 
consumentenbond.nl/refurbished

Laagste nieuwprijsRefurbished-prijzen

Peildatum: juni 2016; 
conditie van de refurbis-
hed toestellen verschilt.

©



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 

NU MET
50% KORTING

consumentenbond.nl/kioskdigitaal
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