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Oneerlijke reclame

TEKST DAAN VERMEER  ILLUSTRATIE MARC KOLLE

Gegarandeerd 
de laagste prijs…
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Waar betaal je het minst voor je boodschappen, 
meubilair, klusmateriaal of vakantie? Niet altijd 
bij de winkel met een laagsteprijsgarantie. Zo’n 
garantie is vaak oneerlijk en onzinnig.

 MediaMarkt hanteerde lange tijd een 
prijsbelofte. Deze elektronicawinkel 
garandeerde klanten de laagste prijzen. 
Alleen oordeelde de Reclame Code 
Commissie (RCC) in 2018 dat Media
Markt daarmee op een oneerlijke manier 
reclame maakte. Er zaten namelijk veel 
haken en ogen aan die prijsbelofte. Zo 
golden de lage prijzen alleen in ver
gelijking met slechts vijf andere, door 
MediaMarkt geselecteerde winkels. En 
volgens de RCC verzweeg MediaMarkt 
die beperkingen in de reclames. Daar
door konden klanten geen op goede 
informatie gebaseerd besluit nemen 
over hun aankoop. Later dat jaar stopte 
MediaMarkt met de prijsbelofte. 
In een vergelijkbare zaak die wij de 
RCC voorlegden over de winkels op 
Schiphol, was het oordeel net zo. Ook 
die winkels hielden namelijk essentiële 
beperkingen en voorwaarden achter. En 
verder gaf de Reclame Code Commissie 
een consument gelijk in een zaak over 
Vliegtickets.nl. Die ticketwebsite hield 
eveneens de kleine lettertjes van de 
prijsgarantie verborgen. 
In deze drie zaken oordeelde de RCC 
dus dat de winkels op een oneerlijke  
manier reclame maakten met hun prijs
garanties. Op consuwijzer.nl, de website 
van de toezichthouder ACM (Autoriteit 
Consument en Markt), staat dat prijs
garanties een voorbeeld van  onzinacties 
zijn. Het zijn aanbiedingen die voordelig 

lijken, maar dat helemaal niet zijn. De 
ACM adviseert om prijs garanties niet 
klakkeloos te vertrouwen. 
Inmiddels zijn MediaMarkt, Schiphol  
en Vliegtickets.nl gestopt met de on
eerlijke reclame. Maar veel bedrijven 
gaan door met deze onzinacties. Zo 
 garanderen veel supermarkten de 
 laagste prijs voor je boodschappen. 
Onder andere Hoogvliet, Jan Linders, 
Jumbo, Nettorama, Plus én Vomar.  
En Dirk van den Broek en Picnic 
 ad verteren met de laagste of beste  
prijs. Acht supermarktketens preten
deren dus allemaal de allergoed  
koopste te zijn. 

Allemaal de goedkoopste 
Jaarlijks peilen we de prijzen van super
markten. Geen enkele supermarkt
keten is altijd de goedkoopste voor alle 

producten. Dat komt mede doordat 
 Hoogvliet, Jumbo en Plus geen lan
delijke prijzen hanteren. Een product 
kan bij een ander filiaal van dezelfde 
supermarktketen dus een andere prijs 
hebben. Zo zijn boodschappen, on
danks Jumbo’s laagsteprijsgarantie, bij 
44% van de filialen duurder dan ge
middeld. Deze filialen liggen met name 
in NoordNederland en Zeeland, waar 
minder concurrentie is.
Opmerkelijk is dat Hoogvliet adverteert 
met ‘dé goedkoopste supermarkt in 

Amerken’. Voor het bewijs verwijst de 
supermarkt naar de Consumentengids 
van september 2019. In dat artikel krijgt 
Picnic ons predicaat ‘Laagste prijs’, 
niet Hoogvliet. Een beperkt aantal 
Hoogvlietfilialen was weliswaar goed
koop voor Amerken, maar voor klanten 
was niet zichtbaar welke filialen dat 
waren. Inmiddels is de onjuiste claim 
ook achterhaald: in onze prijspeiling van 
2020 staat Hoogvliet op plek vier. 
Ook supermarktketen Dirk van den 
Broek schermt met een achterhaald 
artikel uit de Consumentengids van 
februari 2019. Omdat supermarktprijzen 
regelmatig wijzigen, is ook dat niet meer 
actueel. Uit latere prijspeilingen, zowel 
in 2019 als in 2020, blijkt dat Dirk niet 
meer de goedkoopste is als het gaat om 
huismerken of Amerken. Met het aan
halen van verouderde publicaties, doen 
Hoogvliet en Dirk van den Broek zich 
goedkoper voor dan ze in werkelijkheid 
zijn. Daarmee zetten ze consumenten 
op het verkeerde been vinden wij. 

Nergens goedkoper
Supermarktketens Jan Linders en Plus 
claimen dat een deel van hun assor   u  

Stop met 
onzinreclames!

MediaMarkt, Vliegtickets.nl en 
Schiphol stopten met hun laagste

prijsgarantie nadat de Reclame 
Code Commissie (RCC) ze op 
de vingers tikte. Wij willen dat 

andere bedrijven ook stoppen met 
onzinnige prijsgaranties, zonder 
dat consumenten daarvoor eerst 

bij de RCC aan hoeven te kloppen. 
We verzochten de supermarkten, 
webwinkels en reisbedrijven uit 
dit artikel om hun prijsbeloften 

te schrappen. Daar wordt weinig 
gehoor aan gegeven. Daarom 

delen we onze bevindingen met 
de toezichthouder, de Autoriteit 

Consument en Markt.

Op consuwijzer.nl 
staat dat 

prijsgaranties een 
voorbeeld van  

onzinacties zijn 

66%
van de Sunweb-reizen zijn  
aanbiedingen en daarmee    

uitgesloten van de prijsgarantie



52

CONSUMENTENGIDS

MEI 2021

timent ‘nergens goedkoper’ is. Jan 
Linders controleert daarvoor dagelijks 
prijzen. Maar als wij de prijzen vergelij-
ken van enkele van deze producten, vin-
den we ze elders wél goedkoper. In de 
voorwaarden van Jan Linders staat een 
lijst aan mitsen en maren. Daarin wordt 
de term ‘nergens’ uitgelegd als ‘de 
 bebouwde kom waarin de Jan Linders- 
supermarkt zich bevindt’. Ook Plus 
hanteert die tegenstrijdige uitleg.
Tijdens ons onderzoek stuitten we bij 
Plus op een tweede prijsbelofte, de 
‘Laagste Lokale Prijs’. Die gold op een 
beperkt aantal artikelen in enkele tien-
tallen vestigingen. Nadat we de super-
markt hier vragen over stelden, meldde 
de woordvoerder ons dat Plus is gestopt 
met deze belofte en dat ook de reclame- 
uitingen zullen stoppen. 
Ook Jumbo, Nettorama, Hoogvliet en 
 Vomar beperken de prijsgarantie tot 
andere supermarkten in dezelfde buurt, 
wijk, plaats of regio. Bij Picnic geldt de 
garantie weliswaar in de hele gemeente, 
maar alleen in vergelijking met Albert 
Heijn, Jumbo en Plus. Hoogvliet biedt 

alleen een laagsteprijsgarantie op actie-
prijzen, terwijl alle andere supermarkt-
ketens actieprijzen juist uitsluiten. 
Aan de prijsbeloften van supermarkten 
zitten dus heel wat haken en ogen. 
Dat maakt ze een stuk minder sterk. 
Bovendien blijkt uit de uitspraken van 
de  Reclame Code Commissie dat het 
verborgen houden van de beperkingen 
en voorwaarden de reclame algauw 
oneerlijk maakt. 

Eenmaal gratis
Bij Nettorama zoekt een team van 
mysteryshoppers fulltime naar lagere 
prijzen bij concurrenten. Bij Jan Linders 
is er dagelijks prijzencontrole en Jumbo 
laat zogenoemde prijsmeters iedere 
dag de prijzen bij andere supermarkten 
nalopen. Toch is de kans groot dat een 
supermarkt zijn laagsteprijsgarantie  
niet waarmaakt. Als een klant dat kan 
bewijzen, zeggen veel supermarkten  
toe hun prijzen aan te passen. Dirk van 
den Broek doet die belofte niet. Bij 
 Vomar, Jan Linders, Jumbo en Plus  
moet een klant wel een recente kassa-
bon van een andere winkel tonen. 
Nettorama, Picnic, Jumbo en Jan Linders 
geven het product vervolgens eenmalig  
gratis mee. Dat is een aardig gebaar. 
Hoogvliet, Plus en Vomar betalen je 
hooguit het prijsverschil terug. Dat komt 
vaak neer op enkele centen. En dit is 
precies ‘de kracht’ van de laagsteprijs-
garantie: het kost veel moeite om die 
garantie te controleren. Veel klanten 
nemen zo’n garantie daarom maar voor 
waar aan. 

Reisprijzen 
Waar de prijsgarantie van de meeste 
 supermarkten ophoudt buiten de be-
bouwde kom, gaan de prijsbeloften van 

bouwmarkten, woonwinkels, reisorgani-
saties en elektronicazaken verder. Een 
tijdelijke kortingsactie is blijkbaar niet 
genoeg om klanten te overtuigen van 
een goede deal. 
Net als bij supermarkten is een laag-
steprijsgarantie in sommige branches 
 e erder regel dan uitzondering. Zo 
hebben alle grote reisorganisaties, 
van Corendon tot TUI en Sunweb, een 
dergelijke garantie. Mocht dezelfde reis 
elders goedkoper zijn, dan betalen ze 
het prijsverschil terug. Daarbovenop 
beloven de reisaanbieders nog een 
 bonus van €20 tot €50. Dat is een 
groter voordeel dan de paar dubbeltjes 
waarmee supermarkten over de brug 
komen. Ongetwijfeld heeft zo’n bedrag 
ook een psychologisch effect. Als reis-
aanbieders zulke bedragen toezeggen, 
zullen ze hun prijzen wel goed in de 
gaten houden om te voorkomen dat ze 
veel moeten betalen.
We nemen de proef op de som en 
boeken een pakketreis bij Sunweb die 
bij TUI een stuk minder kost. Direct 
sturen we een bericht, voorzien van 
screenshots. Sunweb keurt de claim 
af, omdat dezelfde reis bij TUI in de 
aanbieding is. En Sunweb sluit, net als 
Corendon, alle aanbiedingen uit van de 
prijsgarantie. Daarmee blijft er weinig 
over van deze garantie, want niets is zo 
vaak in de aanbieding als een vakantie-
reis. Bij 66% van de reizen die Sunweb 
verkoopt, gaat het om een aanbieding. 
De lijst met beperkingen is lang. Winter-
sportreizen en losse vliegtickets vallen 
niet onder de prijsgarantie van Sunweb. 
En Corendon sluit de reizen in vakantie-
perioden uit, terwijl dat natuurlijk bij 
uitstek de tijd is om op pad te gaan. 
Reisorganisatie TUI sluit reizen met 
 Transavia-vluchten en reizen die binnen 

Een stapje 
vooruit

Op ons verzoek om te stoppen met 
de prijsgaranties kregen we geen 

reactie van Vakantiediscounter  
en Picnic. Baby-Dump, BabyPark, 

Hoogvliet, Jan  Linders, Jumbo, 
Kamera-Express, Nettorama,  

Plus, Vomar en TUI blijven hun 
klanten de scherpste, beste of 

laagste prijs beloven. 
Gelukkig is er ook goed nieuws. 
Dirk van den Broek en Hoogvliet 
stoppen eindelijk met de onte-
rechte verwijzingen naar onze 
prijspeiling uit 2019. Corendon 
haalt twee beperkingen uit de 

garantievoorwaarden  (reizen in 
vakantieperiodes en aanbiedin-
gen) en Sunweb stopt volledig  
met zijn laagste prijs garantie.

Al beweren winkels prijzen te 
vergelijken, het werkt allemaal niet in 

het voordeel van consumenten
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twee maanden voor vertrek geboekt 
worden uit van de garantie. Al die 
 beperkingen maken de prijsgaranties 
voor de meeste reizigers waardeloos. 
Om het nog verwarrender te maken, zijn 
er ook veel reisbureaus die de laagste 
prijs garanderen. Vakantiediscounter 
beloofde bijvoorbeeld dat je reizen  
van TUI het goedkoopst bij hen boekt. 
Andere reisbureaus doen die belofte 
ook. En dat terwijl TUI juist beweert dat 
je het goedkoopst uit bent als je direct 
bij TUI zelf boekt.

In webwinkels
Veel webwinkels maken ook mooie  
sier met allerlei kreten dat ze de goed-

koopste zijn. Kamera-Express doet  
dat bijvoorbeeld, al bestempelde de 
 Reclame Code Commissie die prijs-
garantie in 2017 nog als oneerlijke recla-
me. De camerawinkel komt namelijk  
met een groot aantal voorwaarden. Zo 
moet de concurrent wel een stenen 
winkel hebben. Én aangesloten zijn bij 
Thuiswinkel Waarborg, een keurmerk 
voor web winkels. Dat is vreemd, want 
niet alle stenen winkels hebben een 
webwinkelkeurmerk. Daarnaast zijn 
acties uitgesloten. Al die beperkingen 
maken de garantie zwak. 
En als we de proef op de som nemen, 
 vinden we probleemloos dezelfde 
Canon-camera een stuk goedkoper  
bij concurrenten. Bij Media Markt is de 
lagere prijs zelfs inclusief geheugen-
kaart, lens en tasje. ‘Wij gaan helaas niet 
mee in de prijs van MediaMarkt’, rea-
geert Kamera-Express. De verkoopprijs 
van Kamera-Express zou door fabrikant 
Canon zijn vastgesteld. En dat terwijl de 
garantie van Kamera-Express juist luidt: 
‘Bij ons maak je altijd de beste deal’. Een 
door de fabrikant vastgestelde verkoop-
prijs is niet met zo’n claim te rijmen.
We controleren ook of babywinkels zich 
aan hun beloften houden. BabyPark 
antwoordt pas na een week op onze 

claim over een Maxi-Cosi-autostoeltje. 
Dat is elders €30 goedkoper. Per e-mail 
bieden zowel BabyPark als concurrent 
Baby- Dump onze mysteryshopper 
zonder verdere discussie een prijsverla-
ging aan. Maar die lagere prijs geldt wel 
alleen voor hem. ‘De prijs zullen we niet 
aanpassen op onze website’, verklaart 
Baby-Dump. Ook BabyPark doet dat 
niet. Daarmee hanteren beide bedrijven 
dus willens en wetens een hogere prijs 
dan hun  concurrenten. Dat staat haaks 
op de vermelde beloften. Baby-Dump 
garandeert bijvoorbeeld dat de prijzen 
‘voortdurend worden aangepast, zo - 
dat je altijd verzekerd bent van de  
beste deal’. 

Valse beloften 
Met dit soort valse beloften verleiden  
veel supermarkten en webwinkels hun 
klanten. Want al beweren ze dat ze prijs-
meters en mysteryshoppers in dienst 
 hebben om prijzen te vergelijken, het 
werkt allemaal niet in het voordeel van 
consumenten. Een laagsteprijsgarantie 
betekent zeker niet dat je er klakkeloos 
vanuit kunt gaan dat je de laagste prijs 
zult betalen. Bij veruit de meeste bedrij-
ven is het een truc om je over de streep 
te trekken. 

Voor geen 
(prijs)meter…

Begin februari valt het oplettende  
consument Bertie Steenis op dat 

Jumbo een hogere prijs rekent voor 
een reep Côte d’Or Wit  Praliné. Ook 
andere smaak varianten kosten bij 
Coop en Albert Heijn in zijn stad 
€0,10 tot €0,20 minder. Hij doet 
een beroep op de laagsteprijs

garantie van Jumbo en ontvangt 
een reep cadeau. Jumbo zegt toe 

de prijzen aan te passen. Maar  
dat gebeurde tot nu toe nog niet. 
Het lijkt erop dat de prijsmeters 

waar Jumbo mee adverteert, hun 
werk voor geen meter doen.

8
supermarktketens 

pretenderen allemaal de 
allergoedkoopste te zijn
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