CONSUMENTENGIDS

Van de cover
10 	Internationale treinen

42 Stoomstrijkijzers

		 Strijken is voor velen een
		 noodzakelijk kwaad, maar je hebt
		 wel een goed strijkijzer nodig

26 Test inductiekookplaten
48 Smaaktest plakken kaas

48 Plakken kaas

60 Spoeddiensten

Elk nummer

26

4		 In het kort

		 We onderwerpen allerlei soorten 	
		 duurzamere kaas aan een smaaktest
		

56 Wasdroogcombinaties

		 Eén apparaat dat wast en droogt,
		 maar je moet wel de tijd nemen

		 Actuele ontwikkelingen en producten

En verder

24		 Zo kan het ook

		 Soms gaat service net iets verder

10 Internationale treinen

31		 De consument

		 Vanuit Nederland kun je zonder 		
		 overstap naar steeds meer plaatsen

		 Ervaringen en ergernissen van een
		 kritische consument

32		 Hoe zit dat?
Onze experts beantwoorden vragen
		

60

39		 Op straat

		 Een gezonde keus maken is lastig als
		 de verplichte informatie ontbreekt

40		 In actie

		 Zo komen we op voor de consument

22 Geschillencommissies

64		 Reacties

		 Deze laagdrempelige manier om je
		 recht te halen hangt helaas aan een
		 zijden draadje

		 Een selectie uit ontvangen post

66		 Naslagwijzer

68		 Stekeligheden

		 De meeste abonnees zijn tevreden
		 over de bezorging, blijkt uit onze
		enquête

19 Broodjes in supermarkten

		 Hoe ziet je ontbijt er meestal uit?

		 Overzicht van gepubliceerde tests

18 Komt de krant op tijd?

42

		 Klacht slecht afgehandeld?
		 Dat is een stekel

34 Autokosten

		 Vooral door de duurdere brandstof
		 zijn de kosten van je auto dit jaar een
		 flink stuk hoger

46 Gestegen energieprijzen
		 Wat kun je zelf doen aan je forse
		 energierekening en wat doet de
		overheid?

Tests
14 Bloeddrukmeters

54 Schadevrije jaren

26 Inductiekookplaten

60 Spoeddiensten

		 Welke meter is het best om zelf thuis
		 je bloeddruk te controleren?

		 Waar je op moet letten bij het kiezen
		 van een nieuwe kookplaat

		 Hoe zit het met opgebouwde jaren
		 voor en tijdens een leaseperiode?

48

		 Pas op voor malafide loodgieters
		 en slotenmakers bij een spoedklus
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