Redactioneel
»

Laat ik maar met het slechte nieuws beginnen: om de
dienstverlening op het niveau te houden dat u van ons gewend bent, ontkomen we er niet aan om onze tarieven met
ingang van 1 januari 2015 licht te verhogen. Maar er is ook
goed nieuws.
Vanaf 2015 heeft u meer keuze in hoe u onze producten en
diensten afneemt. Zo wordt het mogelijk digitale abonnementen af te sluiten, waarbij u uw gids niet meer op papier
leest, maar op tablet. Ook voeren we een wijziging door in
de naamgeving van de lidmaatschappen en abonnementen.
Zie voor meer informatie hierover pagina 18 van deze gids.

Maandlidmaatschap
Consumentengids + Online
Jaarlidmaatschap*
Consumentengids + Online
Online only
Los gidsabonnement
Geldgids

Tarief 2014

Tarief 2015

€6,95

€7

Tarief 2014

Tarief 2015

€65
€50

€67
€52

Tarief 2014

Tarief 2015

€42,50

€44

Digitaalgids

€33

€33

Gezondgids

€33

€33

Reisgids

€33

€33

* Met instemming van onze Bondsraad hebben we besloten het jaarlidmaatschap als zodanig niet langer aan te bieden.

‘Vanaf 2015
heeft u meer
keuze in
hoe u onze
producten en
diensten
afneemt’

»
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Aan- en afraders
Verder werkten mee: Liesbeth
Barenbrug, Miriam Bauwer,
Thomas Cammelbeeck, Sonja
Crielaard, Mark Drabbe, Elvin
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Ronald Kamp, Gerard Kroon,
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Scheres, Michael Sloven, Berit
Sluyters, Ineke Smit, Elles van
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Een test kan leiden tot aan- en afraders, met
de v
 olgende predicaten:
Beste uit de test: deze producten
hebben de beste kwaliteit.
Beste koop: deze producten hebben
een goede prijs-kwaliteitverhouding
bij de door ons genoemde richtprijs,
met een Testoordeel dat nooit lager
kan zijn dan 6,0.
Afrader: deze producten hebben
een slechte kwaliteit, met een
Testoordeel van minder dan 3,0.
Laagste prijs: winkels in deze groep
hebben gemiddeld de laagste prijzen.
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