CONSUMENTENGIDS

Van de cover

Extra dikke
zomergids

10 	Test zonnebrandmiddel

		

En verder

16

Parkeerapps

20

Zorgverzekeringen

28

Hoezo klimaatneutraal?

36

Bloemen in je brievenbus

39

Betrouwbare webshops?

42

Minder waar voor je geld

31		 De consument

		
		

48		 Zo kan het ook

46

Autokeuring

		 Hoe werken ze en zijn er verschillen?
		

78 Goedkoper parkeren
42 Minder waar voor je geld

		 We nemen het initiatief voor een
		 nieuwe vergelijkingssite
			

88 Stadspassen

Elk nummer

10

		

4 In het kort

		

15		 Op straat

		

		

26		 Hoe zit dat?
		

		

64		 In actie
		

96		 Reacties

		 Er zijn nogal wat loze claims
				

		

54

Is het wat, zo’n boeket in een doos?

Vijf keurmerken vergeleken

Je betaalt hezelfde of zelfs meer voor
minder inhoud

Vermijd hoge kosten bij de apk

50 Glasvezel

		

Beter internet, maar soms wel duur

53

Bloedwaarden uitgelegd

58

Duurzamer leven

62

Klacht over je advocaat?

70

Autoverzekering

		 Door onze tests zijn ze een stuk 		
		 veiliger geworden
		

74

De jubelton

		 Oudere modellen zijn zeker zo goed
		

		

100 Stekeligheden

		

		

Tests

		 Kleine stappen, groot verschil
			

10 Zonnebrandmiddelen

		 Met nieuw predicaat Groene Keuze
		

22

Robotstofzuigers

		 Ze nemen je niet al ‘t werk uit handen
		

32

Autostoeltjes

Zo begrijp je de bloeduitslagen beter

		 Naar De Geschillencommissie 		
		 stappen kan helaas niet altijd meer
		

88

		

		

Weinig drempels om over te stappen

Deze schenking gaat verdwijnen

54

Tablets

77

Kom bij de Bondsraad

66

Espressomachines

78

Goedkoper parkeren

82

Steelstofzuigers

86

Inklaringskosten

92

Combimagnetrons

88

Stadspassen

		

Welke maakt een perfect kopje koffie?

		 Ze zijn handig en zuigen steeds beter
		
		

Ode aan deze veelzijdige keukenhulp

		

		

48

		

Versterking is van harte welkom

De voordeligste plekken in 24 steden

Wat betaal je bij kopen buiten de EU?

Biedt zo’n kaart echt voordeel?
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