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  PRIJZENTEKST DAAN VERMEER

MISLEIDING IN DE SUPERMARKT

HOEZO VOORDEEL?
Van appelmoes tot zwarte thee: supermarkten verkopen allerlei 

producten in voordeelverpakkingen. Die suggereren een prijsvoordeel 
dat er niet altijd is. Je betaalt soms juist relatief meer. 

Je zou verwachten dat je 
met een voordeelverpakking 
goedkoper uit bent. Niet alleen 
vanwege het woord voordeel, 
maar ook omdat er voor een 
klein potje of pak relatief meer 
ruimte en verpakkingsmate
riaal nodig is. Toch stuiten 
we bij veel supermarkten op 
groot en voordeelverpakkin
gen waarmee je duurder uit 
bent. Het voordeel gaat bij die 
producten dus naar de super
markt. Voor acht voorbeel
den hebben we uitgerekend 
hoeveel meer je betaalt (zie de 
pagina hiernaast). 

Vergelijken
De inlegkruisjes ‘New Way  
normaal’ van Plus kosten per 
stuk in een voordeelpak 29% 
meer dan in een standaardpak. 
Kleine verpakkingen hebben 
dus soms een prijsvoordeel, 
maar de milieubelasting is 
 relatief zwaar. Neem een klei
ne appelmoespot. Daarvoor 
is relatief meer glas nodig dan 
voor een grote. Net zoals voor 
een verpakking met slechts 
vier plakjes kaas relatief veel 
plastic wordt gebruikt. Zo moe
ten klanten dus kiezen tussen 
twee kwaden. Een duurdere 
voordeelverpakking met 
minder milieuimpact, of een 

goedkopere  kleine verpakking 
met een onnodig zware milieu
belasting. Het zou natuurlijk 
fijn zijn als alle voordeelver
pakkingen zowel het milieu 
als de consument voordeel 
opleveren. En niet leiden tot 
meer voedselverspilling.

Goed zoeken
Dat er in de ene verpakking 
van Plus 32 inlegkruisjes zitten 
en in de andere 60 maakt snel 
omrekenen lastig. En dit soort 

ingewikkelde rekensommen 
moet je bij veel supermarkt
producten maken. 
Een mogelijk prijsvoordeel 
van een grootverpakking is 
makkelijk te achterhalen als er 
eenheidsprijzen op staan. Dat 
is de prijs per eenheid, zoals 
per kilo of liter, van een pro
duct. Supermarkten zijn ver
plicht deze eenheidsprijzen te 
vermelden. In stenen winkels 
staat die prijs vaak in kleine 
letters op het kaartje. Online is 
het even zoeken. Meestal moet 
je door klikken op de pagina 

van een specifiek product. Al 
ontbreekt de eenheidsprijs 
daar nog  regelmatig. 
Jumbo toont de prijs op over
zichtspagina’s waarop meerde
re producten staan. Daar kun 
je zoekresultaten sorteren op 
eenheidsprijs, maar dat gaat 
nog best vaak mis. Zo troffen 
we kaas aan van een cent per 
kilo en speciaalbier van acht 
cent per liter. De werkelijke 
eenheidsprijs ligt voor deze 
producten flink hoger. Het 

 sorteren op eenheidsprijs 
levert bij Jumbo nogal eens   
een onjuist overzicht op. 

Multiverpakkingen
Vooral Jumbo verkoopt online 
veel multipacks. Daarin zitten 
meerdere producten van een 
regulier formaat. Denk aan een 
kartonnen tray met 12 potten 
pindakaas of appelmoes. Zo’n 
multiverpakking kost per kilo 
net zoveel als een losse pot.  
Je bespaart er dus niet mee.  
Dat is vaak wel zo als je een 
gro tere variant van het pro

duct koopt. De eenheidsprijs  
van bijvoorbeeld een pot  
Calvépindakaas van 1 kilo ligt 
bij Jumbo 32% lager dan die 
van de standaardpot van  
350 grawm. Bij horecagroot
handels, waar particulieren 
de afgelopen tijd ook welkom 
waren, levert een multipack 
soms wél een prijsvoordeel op. 
Zo geeft Makro 5% volume
korting op de meeste multi
verpakkingen. 
Lees bij het online kopen 
van zo’n multiverpakking 
wel goed wat je in je digitale 
winkelmandje stopt. Bij Jumbo 
kwamen we een afbeelding 
tegen van een Promo Pack van 
Colgate met vijf tubes. Volgens 
de beschrijving zitten er echter 
geen vijf, maar vier tubes in 
de verpakking. Dat is eerder 
een nadeel dan een voordeel
verpakking. 

In Colgate’s promotiepak 
 zitten bij Jumbo geen vijf, 
maar vier tubes tandpasta 

29%
DUURDER IS DE 

VOORDEELVERPAKKING  
PER 100 NEW WAY- 

INLEGKRUISJES
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L’Or Espresso Estremo - Dirk

Aardappelen Vastkokend - Hoogvliet

New Way inlegkruisjes normaal - Plus

Campina halfvolle melk - Jumbo

Amstel Radler 0,0% Citroen - Albert Heijn

Appelmoes extra kwaliteit - Plus

Jong belegen 48+ kaas - Jumbo

Oreo Original - Jumbo

10 stuks €2,69
Prijs per 20 €5,38

1 kg €1,09
Prijs per kilo €1,09

32 stuks €0,78
Prijs per 100 €2,44

1 liter €1,14

6 x 330 ml €3,89
Prijs per liter €1,96

200 gram €0,52
Prijs per kilo €2,60

85 gram €1,01
Prijs per kilo €11,88

154 gram €1,11
Prijs per kilo €7,21

20 stuks €5,49

1,5 kg €1,99
Prijs per kilo €1,33

60 stuks €1,89
Prijs per 100 €3,15

1,5 liter €1,73
Prijs per liter €1,15

24 x 330 ml €18,99
Prijs per liter €2,40

360 gram €0,95
Prijs per kilo €2,64

190 gram €2,33
Prijs per kilo €12,26

396 gram €2,99
Prijs per kilo €7,55

2%
duurder 
per 20

22%
duurder
per kilo

22%
duurder
per liter

3,2%
duurder
per kilo

4,8%
duurder
per kilo

29%
duurder
per 100

1,2%
duurder
per liter

1,5%
duurder
per kilo



Word lid en krijg direct toegang tot alle 
onafhankelijke tests en informatie.

Smaakt dit 
naar meer?

Gids

https://www.consumentenbond.nl/wordlid/lidmaatschap

	Knop 24: 


