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 16   Reisprijzen 

 32  Prijspeiling eieren

 46  Online fraude

 10  Test appelmoes

 Elk nummer

  4  In het kort 
  actuele ontwikkelingen en producten

20  Zo kan het ook
  Soms gaat service net iets verder

25  Op straat 
  Hoe is je nachtrust en wat doe je om  
  goed te slapen? 

30  Hoe zit dat? 
  Onze experts beantwoorden vragen
 
40  In actie 
  Zo komen we op voor de consument 
 
64  Reacties 
  Een selectie uit ontvangen post
 
66  Naslagwijzer 
  Overzicht van gepubliceerde tests 
 
68  Stekeligheden 
  Klacht slecht afgehandeld? 
  Dat is een stekel

 Tests

 10  Appelmoes
  Van dit geliefde bijgerecht hebben  
  we ook varianten zonder suiker  
  bekeken en geproefd

26  Accuboormachines 
  Hoelang kun je snoerloos en  
  zorgeloos schroeven en boren?

 Van de cover

26

32

50

42  Staafmixers en blenders
  Er zijn veel overeenkomsten, maar  
  ook een paar duidelijke verschillen  
  tussen deze apparaten

50  E-readers 
  Schermkwaliteit en gebruiksgemak  
  zijn over het algemeen dik in orde

60  Elektrisch poetsen 
  Je hebt niet het nieuwste of duurste  
  model tandenborstel nodig om je  
  gebit goed schoon te krijgen

 En verder

 14  Energiemarkt 
  Zo spannen we ons in voor een  
  eerlijke prijs van energie

16  Reisprijzen 
  ineens blijkt die mooie aanbieding  
  toch een stuk duurder

22  Abonnement opzeggen 
  Zorg dat je hiervoor geen prijzig    
  d oorgeefluik inschakelt

32  Prijspeiling eieren 
  in de supermarkt is het zoeken naar  
  betaalbare en diervriendelijke eieren

38  Waarschuwen bij datalek 
  Zijn je gegevens op straat beland, dan  
  is snelle, goede informatie essentieel

46  Online fraude 
  Wat banken doen om oplichting te  
  voorkomen en wat je zelf kunt doen

49  We bestaan 70 jaar
  Een paar opvallende prijspeilingen  
  uit onze lange historie

54  Huisdieren en schade 
  Welke van je verzekeringen dekt  
  schade aan of door je hond of kat?

58  Statiegeld 
  De regels op een rij voor blikjes en  
  flesjes van glas en plastic 
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