CONSUMENTENGIDS

Van de cover
14 	Verpakkingsleed

42 Airfryers

10 Crisis in de keten

		 Als je hem slim gebruikt, is het een
		 fantastische keukenhulp

48 Gladde praatjes

54 Beveiligingscamera’s

		 De meeste buitencamera’s zijn heel
		 makkelijk te installeren en bedienen

42 Test airfryers

Elk nummer

14

60 Reisverzekeringen

		 Waar moet je nu op letten bij het
		 verzekeren van je vakantie?

4		 In het kort

		 Actuele ontwikkelingen en producten

En verder

24		 Goed om te weten
Onze experts beantwoorden vragen
		

10 Veel leveringsproblemen

		 De gevolgen van het wereldwijde
		 tekort aan chips zijn groot

29		 Straatvraag

		 Stap je over van zorgverzekeraar?

34		 Zo kan het ook

		 Gelukkig bestaat er ook goede service

41		 De consument

14 Lastige verpakkingen

20

		 Ervaringen en ergernissen van een
		 kritische consument

26 Lagere woonlasten

		 Zo komen we op voor de consument

		 Met een aflossingsvrije hypotheek
		 betaal je alleen rente

64		 Reacties

37 Terugblik op 2021

		 Een selectie uit ontvangen post

		 Wat we zoal gedaan en bereikt
		 hebben in het afgelopen jaar

66		 Naslagwijzer

68		 Stekeligheden

		 Klacht slecht afgehandeld?
		 Dat is een stekel

54

		 Wat zit er allemaal in je wijntje? Van
		 het etiket word je helaas niks wijzer

		 We kregen te maken met misleidende
		 en agressieve verkoopmethoden

50 Overstappen of niet?

20 Dekbedden

		 Onze experts beantwoorden vragen
		 over de zorgverzekering

		 Wordt het dons of polyester? En
		 hoe zit het met de duurzaamheid?

		 Zes goede modellen uitgelicht

38 Etiketten op alcohol

48 Trucs bij meubelzaken

Tests

30 Soundbars

18 Wat zijn je rechten?

		 Er komen belangrijke wijzigingen
		 in het consumentenrecht aan

46		 In actie

		 Overzicht van gepubliceerde tests

		 Het openen van flessen en pakken is
		 soms een parcours aan hindernissen

58 Online bankfraude

60

		 Wij willen snel een betere
		 bescherming van de slachtoffers

JANUARI 2022

3

