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Naar de fabrikant!

K rak. Heel wat consu-
menten krijgen ermee 
te maken: een barst in 
hun telefoonscherm. 
Vervanging van het 
scherm valt niet onder 
de garantie en moet je 

zelf betalen. Welke reparateur helpt 
snel en tegen een redelijke prijs? 

We hebben de tarieven onderzocht 
van de reparatieservice van Apple, 
Huawei en Samsung. En van 11 
landelijk opererende, zelfstandige 
reparatiebedrijven, waaronder Me- 
dia Markt en Telefoonmaken.nl. 
Landelijk wil zeggen dat je je tele-
foon kunt opsturen of laten ophalen, 
of dat het bedrijf meerdere vestigin-
gen verspreid door het land heeft. We 
vroegen de 14 reparateurs voor welk 
bedrag zij een scherm kunnen ver-
vangen van 11 populaire, duurdere 
toestellen van Apple, Samsung, Hua-
wei, LG en Sony. 

Reparatieshops duurder
De belangrijkste, verrassende con-
clusie: de reparatieshops van de 
fabrikanten zijn vaak minder duur 
dan de zelfstandige reparateurs. Bij 
alle drie de Samsung-telefoons was 
het vervangen van het scherm bij 
Samsung het goedkoopst. Voor de S7 
Edge rekent Phoneworld €360: €65 
meer dan Samsung. 

Bij Apple wisselt het. De fabrikant 
rekent voor alle iPhone-schermen 
€135 of €155 (Plus-scherm). Dat 
maakt Apple voor de iPhone 6 een 
van de goedkopere reparateurs, voor 
de iPhone 6s de goedkoopste, maar 
voor de iPhone 5S juist een van de 
duurste. 

De €155 die we bij Huawei moe-
ten betalen voor het repareren van 
een Huawei P9 ligt tussen de tarie-
ven van twee zelfstandige repara-

Een barst in je smartphonescherm? Reparatie 
bij zelfstandige reparateurs pakt vaak 

duurder uit dan aankloppen bij de fabrikant, 
blijkt uit ons tarievenonderzoek. 

Tekst: Peter Kulche / peterkulche@consumentenbond.nl 
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teurs. Voor Sony en LG konden we geen 
vergelijking maken tussen de fabrikant 
en de reparatieshops: beide fabrikanten 
doen pas prijsopgave als je de telefoon 
opstuurt.

Enorme prijsverschillen
Opvallend zijn ook de enorme 
prijsverschillen tussen reparatieshops 
voor dezelfde reparatie. Het verschil 
tussen de goedkoopste en duurste shop 
loopt op tot €80. Dat is het geval bij de 
iPhone 6 en de Sony Experia Z5. Het 
verschil is gemiddeld 40% en kan 
oplopen tot 67%. 

Verder zien we enorme verschillen 
tussen de typen toestellen. Hoe geavan-
ceerder het scherm, des te duurder de 
schermreparatie. De Samsung Edge S7 
met zijn afgeronde schermhoeken spant 
de kroon met gemiddeld €320: dat is 
bijna driemaal zo veel als de reparatie 
van een iPhone 5S (€109). 

Kijken we naar de (huidige) nieuwprij-
zen van de toestellen, dan zien we dat 
het scherm een relatief duur onderdeel 
is. Voor een nieuw scherm betaal je 
gemiddeld 40% van de totale nieuwprijs, 
al verschilt dit sterk per smartphone. De 
€119 voor een nieuw iPhone 5S-scherm 
is 22% van de nieuwprijs, terwijl dat bij 
sommige andere toestellen (zoals de 
Samsung S6, S7 Edge en LG Nexus 5X) 
bijna de helft of zelfs meer is. Of repare-

ren nog loont, hangt van meer factoren 
af (zie het kader op pagina 13).

Er is behalve de prijs nog een reden 
om naar de fabrikant te stappen: als je 
nog fabrieksgarantie hebt, dan behoudt 
je die. Stap je naar een zelfstandig repa-
ratiebedrijf, dan vervalt de fabrieksgaran-
tie. Een uitzondering zijn de reparatieba-
lies van de Media Markt, PhoneWorld 
en Touchfix. Zij beloven de resterende 
fabrieksgarantie van een Samsung-tele-
foon ‘over te nemen’. Andere reparateurs 
gaan zo ver niet, maar geven wel garantie 
op het nieuwe scherm en de montage, 
meestal 3 maanden. Dat vinden we nog-
al zuinig. Een nieuw scherm moet zeker 
enkele jaren goed kunnen functioneren. 

Origineel of niet?
Als het om een defecte iPhone gaat, is er 
nóg een argument om het toestel naar 
Apple te brengen: andere telefoonrepara-
teurs kunnen geen originele iPhone-
onderdelen gebruiken, simpelweg omdat 
Apple die niet aan hen levert. 

Dat neemt niet weg dat enkele shops 
tóch beweren originele Apple-onderde-
len te gebruiken. Die shops zouden vol-
gens sommige van hun concurrenten 
niet de waarheid spreken. De andere 
reparateurs gebruiken onderdelen die – 
zeggen ze zelf – minstens zo goed zijn of 
uit dezelfde fabriek komen. Hoe het 
precies zit, is zonder nader onderzoek 

Stappenplan 
bij schade aan 
een telefoon

1 Check eerst of je een 
verzekering hebt die 

de schade dekt (zie het 
kader op deze pagina).

2 Kijk of reparatie nog 
wel het geld waard 

is (zie het kader op 
pagina 13).

3 Vergelijk de repara-
tietarieven voor je 

telefoonmodel bij ver-
schillende reparateurs. 
En kijk zeker ook wat de 
fabrikant rekent: die is 
vaak niet duurder en de 
fabrieksgarantie vervalt 
dan niet.

4 Kies je een onafhan-
kelijke reparateur, 

neem dan bij voorkeur 
een reparateur die origi-
nele onderdelen 
gebruikt (niet mogelijk bij 
een iPhone).

5 Check hoeveel 
garantie je krijgt op 

de reparatie: minimaal 3 
maanden, meer is beter. 

6 Kies bij voorkeur voor 
een klaar-terwijl-u- 

wacht-reparatie, ook 
omdat de gegevens op de 
telefoon dan (meestal) 
niet gewist worden. Maak 
vooraf een afspraak, ook 
om zeker te weten dat de 
juiste onderdelen op 
voorraad zijn.

IS VERZEKEREN VOOR SCHADE SLIM?

Een smartphoneverzekering lijkt misschien 
aantrekkelijk, maar is het niet. Een verzekering 
is relatief duur (minstens enkele tientjes per 
jaar) in relatie tot de schade (tussen de €100 
en de €300 per geval). Ook geldt er altijd een 
eigen risico, zijn er beperkende voorwaarden 
en weet je niet altijd of de reparateur die de 

verzekeraar aanwijst wel originele onderdelen 
gebruikt. Je kunt beter zélf een spaarpotje 
aanleggen. Als je telefoonschade toch wilt 
verzekeren, kun je beter de inboedelverzeke-
ring uitbreiden met een buitenhuisdekking. Let 
wel goed op welke telefoonschade er precies 
gedekt wordt.



12 DigitaalGids november/december 2016

Prijsonderzoek Schermreparatie

den (bij een dure telefoon aan te raden) 
kost €8,60.

Buiten de Randstad
De eerste optie is dus: laten repareren bij 
de reparatiebalie van de fabrikant. 
Helaas heeft Apple alleen een ‘Genius 
Bar’-reparatiebalie in Den Haag, 
Amsterdam en Haarlem. De 12 repara-
tiecentra van Samsung zijn iets beter 
over Nederland verspreid, maar in het 
oosten, zuiden en noorden zitten ze rela-
tief weinig. 

Dus wat als je niet in de buurt van een 
reparatiebalie van Apple of Samsung 
woont? iPhone-gebruikers kunnen over-

moeilijk vast te stellen.
Bij een Samsung of ander merk tele-

foon heb je meer keus: originele onder-
delen zijn ook beschikbaar voor zelfstan-
dige reparateurs. 

Zijn er nog verschillen in hoe lang de 
reparatie duurt? Nee. Apple, Samsung 
en de meeste zelfstandige reparateurs 
hebben een ‘klaar-terwijl-u-wacht’-ser-
vice. Dat is slimmer dan opsturen of 
laten ophalen, en niet alleen vanwege de 
snelheid en het risico op transportscha-
de. Als je de telefoon opstuurt, wissen 
vrijwel alle reparateurs, mogelijk om 
privacyredenen, alle telefoongegevens. 
Let op: aangetekend, verzekerd verzen-

Prijspeiling: september 2016.
Tarieven: de tarieven zijn voor ‘klaar-terwijl-u-wacht’-reparaties aan de balie met 
gebruik van originele onderdelen, waar mogelijk.

Selectie: nationaal opererende reparatiebedrijven.
Bijzonderheden: alle bedragen zijn normale tarieven, geen actietarieven. Leeg vakje 
= reparatie niet beschikbaar tijdens ons onderzoek; n.b. = prijs onbekend. 

   hoogst genoteerde prijs      laagst genoteerde prijs

Nieuwprijs toestel (v.a.) €318 €549 €617 €398 €649 €659 €495 €436 €475 €280 €370
Reparatie bij de fabrikant €135 €135 €135 €175 €175 €295 €155 n.b. n.b. n.b. n.b. 3 3
GSM Paradise €89 €139 €200 €189 €189 €299 €179 €169 €189 €169 €159 3 3 gsmparadise.nl
GSM Reparatie Centrum €89 €139 €199 €179 €179 €349 €139 €199 €199 €129 €109 6 7 gsmreparatiecentrum.nl
MacRepair €144 €162 €229 3 1 macrepair.nl
MediaMarkt €99 €119 €189 €189 €189 €299 3 49 ✓ mediamarkt.nl
PhoneDokter.nl €99 €139 €199 €179 €189 €299 €159 €159 €159 €109 6 10 phonedokter.nl
PhoneWorld €105 €160 €220 €200 €185 €360 €240 €180 3 25 ✓ phoneworld.nl
Spark Electronics €119 €159 €229 €175 €179 €306 €142 €189 €139 €139 12 0 sparkelectronics.nl/nl
Telefoonmaken.nl €89 €135 €240 €180 €185 €300 €195 €200 €160 €150 12 90 telefoonmaken.nl
The Fixables €119 €179 €199 €199 €199 €349 €199 €229 €149 3 2 fixables.nl
Touchfix €120 €160 €210 €180 €190 €340 €180 €200 €160 3 1 ✓ touchfix.nl
UBreakIFix €129 €199 €179 €175 €189 €299 €175 €215 €149 €149 3 3 ubreakifix.nl
verschil goed  koopste-duurste 62% 67% 78% 14% 14% 22% 40% 50% 31% 65%
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Wat kost een 
nieuwe accu?
Bij steeds meer smart-
phones kun je niet zelf de 
accu vervangen; je moet 
naar een reparateur. We 
hebben een klein prijsonder-
zoek gedaan met de iPhone 
5S en Samsung S6. Voor 
een nieuwe originele accu in 
de iPhone betaal je €79. Dat 
kan de helft goedkoper bij 
Telefoonmaken.nl en Spark 
Electronics, zij het zonder 
behoud van de fabrieksga-
rantie en met (waarschijn-
lijk) een niet-origineel 
onderdeel. Voor een nieuwe 
Samsung S6-accu ben je bij 
Samsung met €39 het 
goedkoopst uit. 

Tarieven telefoonschermreparateurs
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wegen een dag vrij te nemen voor een 
auto- of treinrit naar een Apple Store in 
Amsterdam, Den Haag of Haarlem. 
Maak wel vooraf een afspraak via het 
webformulier op de website van Apple. 
In de Apple Store kan het personeel een 
iPhone-scherm meestal binnen een paar 
uur vervangen. Stuur je de iPhone op, 
dan ben je het toestel 5 tot 9 dagen kwijt. 
Zie support.apple.com/nl-nl/iphone/
repair/service.

Samsung-gebruikers kunnen behalve 
de telefoon zelf brengen, gebruikmaken 
van de Samsung Ophaalservice. De 
Express-variant is voor alle reparaties 
buiten de garantie en kost €25 extra. 
‘Express’ is het zeker: het toestel wordt 
volgens Samsung ’s avonds opgehaald en 
de volgende avond gerepareerd thuisbe-
zorgd. Zie samsung.com/nl/reparatie. < 

 Conclusie 
 Je telefoonscherm laten repareren bij 
 de telefoonfabrikant betekent garantie- 
 behoud en is vaak goedkoper dan bij
 zelfstandige reparatieshops. De prijs ver-
schil len tussen die zelfstandige repara-
teurs zijn groot, dus vergelijken loont. 

Voor je naar 
de repara-
teur gaat
• Maak (als dat nog 
lukt) een back-up 
van de gegevens op 
je telefoon. Zie con-
sumentenbond.nl/
smartphone/
gebruikstips
• Haal tijdelijk de 
(vingerscan) ver-
grendelcode van je 
toestel of noteer de 
code waarmee het 
telefoonscherm 
vergrendeld is.
• De reparateur 
moet de telefoon 
kunnen wissen en 
'Zoek mijn iPhone' 
kan uitschakelen. 
Neem dus de 
Apple-ID-account-
gegevens en 
wachtwoord mee 
(en verander het 
wachtwoord na de 
reparatie). 
• Heb je een Sams-
ung-telefoon met 
een ‘telefoonzoek-
functie’? Deactiveer 
deze.
• Haal de simkaart 
uit de telefoon.

NIEUW SCHERM OF NIEUW TOESTEL?

De economische waarde van een smartphone 
daalt snel, dus wanneer loont schermreparatie 
nog? Bij een telefoon van €500 of meer bij 
aanschaf zal schermreparatie nog wel een jaar 
of twee lonend zijn. Bij goedkopere toestellen 
is dit meestal korter. Er spelen ook andere 
overwegingen om na twee jaar een nieuw 

toestel te kopen: je profiteert van de nieuwste 
functies en innovaties, zoals een betere 
camera, je hebt weer een verse accu en je hebt 
een besturingssysteem dat weer een tijdje 
meegaat. Als je je oude toestel naar een inle-
verpunt brengt, worden zware metalen herge-
bruikt, maar reparatie is beter voor het milieu.

OPVALLENDE 
CIJFERS

€360 
is de duurste schermreparatie: 

Samsung Galaxy S7å Edge 
(Phoneworld.nl)

€89 
is de goedkoopste schermreparatie 

in de test: Apple iPhone 5S
(3 reparateurs)

2,9 
keer meer ben je gemiddeld kwijt 
voor een nieuw Samsung S7 Ed-

ge-scherm, vergeleken met dat van  
een iPhone 5S

44% 
is het gemiddelde prijsverschil tus-

sen de goedkoopste en duurste 
reparateur voor hetzelfde toestel

67% 
is het grootste prijsverschil tussen 

de goedkoopste en duurste 
reparateur (Apple iPhone 6)


