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Te veel belasting 
betaald?
Consumenten met een groen 
spaarproduct hebben mogelĳk te 
veel belasting betaald over 2021. 
Dat komt door een fout in de soft-
ware van de Belastingdienst. 
De spaarrekening is namelĳk belast 
als een belegging en dat tarief ligt 
een stuk hoger. Is de waarde van 
je groene spaarproducten lager 
dan de vrĳstelling van €60.429, of 
€120.828 als je samen bent? Dan 
is alles goed gegaan. Heb je meer 
geïnvesteerd? Kĳk dan op onze site 
hoe je de te veel betaalde belasting 
terug kunt krĳgen. Je moet hier 
namelĳk zelf om vragen. Gelukkig 
heb je hier wel vĳf jaar de tĳd voor.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/
groene-spaarders-gedupeerd

Het aanbod van elektrische lucht-
pompjes op social media is nogal 
overweldigend. Hoe werken ze en kun 
je er inderdaad een autoband mee op 
spanning brengen? 

We nemen de proef op de som met de 
Nano Storm (€44 bĳ Bol.com). Dit 
luchtpompje is draadloos en via een 
usb-kabel op te laden. Met 300 gram 
is hĳ bovendien lekker licht en dus 
makkelĳk mee te nemen onderweg. 
De pomp wordt geleverd met verschil-
lende opzetstukken om bĳvoorbeeld 
een voetbal, fietsband of autoband op 
te pompen. Het instellen gaat makkelĳk. 
Je voert met + en – op het display de 
gewenste druk in, koppelt hem aan de 
band en drukt de power-knop in. 
Onze eerste poging met een autoband 
is helaas geen succes. Ook na volledig 
opladen van de (kleine) accu krĳgt de 
pomp er maar 0,1 bar bĳ en slaat hĳ 
voortĳdig automatisch af. 
Dan het maar eens met fietsbanden 
proberen. Dat geeft een beter resultaat. 

De beide banden staan in een mum 
van tĳd op 3 bar. Helaas zit er geen 
indicatie op de pomp hoe vol de accu 
is. Dus laadt hem voor de zekerheid nog 
maar even goed op voordat je op fiets-
vakantie gaat.

Beetje lucht 
erbĳ

In het kort
Getest, geprobeerd & ander nieuws

Geprobeerd
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Nieuwe beste 
provider
In ons doorlopende onderzoek 
naar providers staat KPN Glasvezel 
nu bovenaan de lĳst. In het derde 
kwartaal nam deze provider het 
stokje over van Freedom Internet. 
KPN doet het vooral goed op de 
kwaliteit van televisie. Slechts 12% 
van de klanten van KPN geeft aan 
last te hebben van tv-storingen. Dat 
is een stuk minder dan bĳ andere 
providers. Gemiddeld ervaart 20% 
van ons panel weleens storingen 
in het tv-signaal. Ook op andere 
onderdelen doet KPN Glasvezel het 
goed. De klantenservice van KPN 
krĳgt een 7,4 en dat is bovengemid-
deld. En ook de algemene provider-
waardering is met een 8,6 een stuk 
hoger dan het gemiddelde in ons 
onderzoek.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/internet  

Veel 60-plussers hebben een huis met 
een flinke overwaarde. Een deel daarvan 
kun je nu al ‘opeten’. Zonder te verhuizen. 
Bĳvoorbeeld door een aflossingsvrĳe of 
opeethypotheek af te sluiten. Kĳk eerst of 
een aflossingsvrĳe hypotheek mogelĳk is. 
Dat is een goedkopere optie die niet de 
nadelen heeft van een opeethypotheek. Je 
(pensioen)inkomen moet dan wel voldoen-
de zĳn om de hypotheekrente te betalen. 
Kun je of wil je die maandelĳkse rente niet 
betalen? Bĳ een opeethypotheek wordt 
de rente opgeteld bĳ de schuld en betaal 
je per maand niets. Bĳ verkoop van de 
woning los je de schuld af, inclusief alle 
bĳgeschreven rente. 
Er zĳn op dit moment vier aanbieders 
van opeethypotheken. Bĳ alle vier vervalt 
de restschuld als je huis bĳ verkoop te 
weinig opbrengt. Je moet wel voldoen 
aan alle voorwaarden, zoals je huis goed 
onderhouden. Waar kun je nog meer op 
letten bĳ een opeethypotheek? En wat zĳn 
de voor- en nadelen per aanbieder? Wĳ 
beantwoorden online belangrĳke vragen 
over de opeethypotheek. 

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/
opeethypotheek-vragen

Bestel je online boodschappen bĳ Albert 
Heĳn, dan kun je die voortaan met een 
digitale betaalpas afrekenen. Je voegt 
je betaalpas eenmalig toe in de AH-app. 
Daarna kun je bĳ het afronden van je 
bestelling voor deze betaalmethode 
kiezen. Je hoeft dan niet meer aan de 
deur te betalen. 
Bĳ het bevestigen van je bestelling wordt 
het bedrag alvast gereserveerd. Dit zie je 
ook op je afschrift. Na de levering wordt 
het bedrag zo nodig nog aangepast. 
Bĳvoorbeeld door de verrekening van 
ingeleverde flessen. 
De gegevens van je betaalpas worden 
versleuteld opgeslagen met een token. 
Albert Heĳn is één van de eerste web-
winkels die start met deze nieuwe manier 
van betalen. Op dit moment kunnen 
alleen klanten van ING en Rabobank 
gebruikmaken van deze betaalmethode. 
Ook online supermarkt Picnic heeft 
een samenwerking met Rabobank. De 
verwachting is dat meer webwinkels en 
banken binnenkort zullen volgen.  

Bijkomende kosten

Overwaarde 
opeten

Afrekenen 
met digitale 
betaalpas

8 grote aanbieders van vakantiehuizen 
vermelden nu de prijzen inclusief  

bijkomende kosten, zoals voor bedlinnen. 
Ze zijn hierop aangesproken door de ACM.

Bron: Autoriteit Consument & Markt
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Uit de Geldgids

Breng je vaste 
lasten omlaag
Je vaste lasten naar beneden 
 brengen is altĳ d een goed idee. 
Heb je de financiële middelen, 
dan kun je dat doen door af te 
lossen op je hypotheek. Daardoor 
beperk je ook het risico op hoge-
re lasten in de toekomst en een 
restschuld bĳ  verkoop. Zeker nu 
het erop lĳ kt dat de huizenmarkt 
aan het afkoelen is. Een bĳ komend 
voordeel van lagere lasten is dat je 
andere keuzes kunt maken, zoals 
minder werken of eerder stoppen. 
De nadelen zĳ n beperkt, zolang je 
zorgt dat je een goede buff er houdt. 
Zie het gratis artikel in de nieuwste 
Geldgids op consumentenbond.nl/
artikelgeldgids.

Supermarkten doen te weinig om gezond 
eten makkelĳ k te maken. Ongezonde pro-
ducten voeren nog steeds de boventoon 
in hun assortiment, inrichting en aan-
biedingen. Dit blĳ kt uit onderzoek van 
stichting Questionmark, een kennisinsti-
tuut dat wil bĳ dragen aan een beter voed-
selsysteem. Er is in kaart gebracht wat 
supermarkten doen om gezonde keuzes 
te bevorderen. Gemiddeld vallen slechts 
twee van de vĳ f onderzochte producten in 
diverse productgroepen binnen de Schĳ f 
van Vĳ f. En één op de vĳ f aanbiedingen 
in folders valt daarin. Ook bieden de 
supermarkten, behalve Dirk, nog steeds 
ongezonde producten aan bĳ  de kassa. 
Vergeleken met 2020 is er weinig vooruit-
gang geboekt. Wel bĳ  Ekoplaza, die is de 
duidelĳ ke koploper, met Lidl op plek twee. 
Onder meer Coop en Albert Heĳ n behoren 
tot de achterblĳ vers. De stichting roept 
het kabinet op maatregelen te nemen.

In 2023 is het verschil tussen de duurste 
en goedkoopste basisverzekering 

€33,60 per maand. De goedkoopste is 
van Zekur, de duurste van ASR.

In het afgelopen jaar had 50% van de con-
sumenten een probleem met een online 
aankoop. Dat blĳ kt uit onderzoek van de 
Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het 
product werd bĳ voorbeeld later geleverd 
dan beloofd, er was iets mis mee of de 
klant ontving niets of iets anders dan was 
besteld. Reviews checken voor je iets 
koopt bĳ  een al bekende webshop doet 
43%. Bĳ  een onbekende webshop ligt dat 
niet veel hoger: slechts 55%. 
Dit laatste percentage moet omhoog. 
Vooral omdat 59% in het afgelopen jaar 
iets kocht bĳ  een voor hen onbekende 
webwinkel. Door goed te kĳ ken bĳ  wie 
je bestelt én wat de ervaringen zĳ n van 
anderen, voorkom je mogelĳ k veel gedoe 
achteraf. Bekĳ k de beoordelingen op 
meerdere reviewsites en check de verko-
per op Klachtenkompas.nl en de website 
van de politie. Je kunt ook het webadres 
invullen bĳ  de ScamCheck van Veilig 
Internetten. En wĳ  vertellen je graag hoe 
je nepshops kunt herkennen en waar je bĳ  
reviews op moet letten. Lees al onze tips 
op consumentenbond.nl/reviews-checken 
en consumentenbond.nl/nepshops. 

Weinig 
gezonds in 
de winkel

Eerst reviews 
checken

Zorgverzekering

Geldgids
 Schadeverzekering
De beste verzekeringen op

een rĳ 

 Bankrekeningen
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 Kosten beleggen
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Wat gebeurt er als je kaas poft en 
droogt? Dan krĳ g je een knapperig soort 
popcorn van kaas: Cheesepop. Hoe 
smaakt deze kaassnack? 

Wĳ  lieten een panel van 12 personen 
Cheesepop proeven. De meesten waren 
enthousiast over deze snack. Cheesepop 
is er in drie smaken: Gouda, Cheddar 
(beide €1,98) en Geitenkaas (€2,29). Het 
verschil tussen de drie varianten is goed 
te proeven. 
Omdat het een product van 100% kaas is, 
is het glutenvrĳ , koolhydraatvrĳ , en ook 
vegetarisch. Cheesepop bevat, net als 
gewone kaas, veel ongezond verzadigd 
vet en veel zout. Een handje ongezouten 
noten nemen bĳ  de borrel is gezonder. 
Qua voedingswaarde is deze snack goed 
te vergelĳ ken met kaasvlinders. En daar 
doet het product veel proevers ook aan 
denken. Maar ook aan gebakken kaas-
resten uit het tosti-ĳ zer. Dat geldt vooral 

Gepofte kaas 
in een bakje

voor de varianten Gouda en Cheddar. De 
Geitenkaasvariant is iets minder knappe-
rig dan de andere twee, maar wordt wel 
gewaardeerd om de geitenkaassmaak. 

Al met al vinden de meeste proevers 
Cheesepop een lekkere, hartige snack. 
En zien ze ook wel wat in de tip van de 
 fabrikant om de kaassnack als croutons 
toe te voegen aan de soep of als smaak-
maker in een salade of pastagerecht. 

Geprobeerd  

Net getest

Prachtig beeld
Bĳ na alles is goed aan de OLED55C2 
van LG. Deze tv is Beste uit de Test in 

de categorie 55-58 inch (140-147 cm). 
Het beeld van deze 55-inch oled-tv ziet 

er prachtig uit. Het is scherp met een 
goed contrast en natuurlĳ ke en leven-
dige kleuren. Ook over het geluid zĳ n 
we erg te spreken. Het klinkt helder 
en prettig in de oren en is ook mooi 

gebalanceerd. Je kunt zowel de hoge 
als lage tonen goed horen. In het dage-
lĳ ks gebruik werkt de tv simpel en vlot. 
Handig is dat je een soort sneltoetsen 

kunt instellen. Er wordt een ‘magic 
remote’ als afstandsbediening mee-

geleverd waarmee je via bewegingen 
de cursor op het scherm bedient. Die 

ligt lekker in de hand en de volume- en 
zenderknoppen zitten op een goede 
plek. Het enige minpunt is het trage 
en onoverzichtelĳ ke smart-tv-menu. 
Er zĳ n twee varianten van deze tv: de 
OLED55C24LA en de OLED55C25LB. 

Het enige verschil is de kleur.

Testoordeel: 7,9
Richtprĳ s: €1300

Voordelen
+ Uitstekende beeldkwaliteit 

+ Zeer goede geluidskwaliteit

Nadelen
– Smart-tv-menu werkt onhandig

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/televisie

De meeste proevers 
vinden Cheesepop 

een lekkere, 
hartige snack
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Isoleren met 
subsidie
Om de energiekosten te verlagen, 
zijn Nederlanders flink aan het 
isoleren. De overheid beloont deze 
voortvarende huiseigenaren met  
de ISDE-subsidie. Voorheen had je 
hier alleen recht op bij het uitvoe-
ren van twee maatregelen. Maar 
er is goed nieuws. Sinds kort krijg 
je ook subsidie bij één maatregel. 
Denk hierbij aan vloer isolatie, 
spouwmuurisolatie, dakisolatie of 
nieuwe ramen. Een combinatie van 
een van deze aanpassingen met 
een zonneboiler of warmtepomp 
wordt gerekend als twee. Een airco 
telt niet mee. Airco’s zijn niet duur-
zaam genoeg. 
Een belangrijke voorwaarde voor 
het krijgen van subsidie is dat je 
de klus laat uitvoeren door een 
erkend installateur. Op dit moment 
kun je alleen subsidie aanvragen 
voor twee maatregelen. Maar vanaf 
januari kunnen ook huiseigenaren 
die één maatregel nemen hun 
 aanvraag indienen. Alles wat na  
2 april 2022 is uitgevoerd, komt 
in aanmerking. De hoogte van de 
subsidie is bij één isolerende klus 
wel lager, namelijk 15% in plaats 
van 30%. Maar in deze dure tijden 
helpen alle beetjes.

in 2018 hebben we de ledikantmatrasjes 
van ikea getest. Die kregen toen allemaal 
een dikke voldoende. Sindsdien hebben 
we veel andere babymatrassen getest en 
werd de veiligheidsnorm strenger. Hoog 
tijd dus om de ikea-matrassen weer eens 
onder de loep te nemen en te vergelijken 
met de nieuwere generatie matrassen. 
Veel van de nieuwe testresultaten zijn 
anders dan in 2018, maar twee van de 
ikea-matrassen hebben wel weer een pre-
dicaat. De Himlavalv is geen Beste uit de 
Test meer. En de Pelleplutt heeft zelfs een 
paar veiligheidsproblemen, waadoor hij 

geen Beste Koop meer is. Deze matras is 
een paar centimeter te kort, zodat er een 
gevaarlijke kier ontstaat tussen matras en 
voeten- of hoofdeinde. Beste uit de Test 
is nu de ikea Drömmande. Deze heeft een 
vulling van kokosvezels en pocketvering. 
Hij komt goed door alle veiligheidstests, 
laat vocht goed door en doorstaat ook de 
duurtest met glans. De matrashoes mag je 
helaas maar op 40 °C wassen.  Beste Koop 
is de ikea Krummelur. Die heeft een vulling 
van schuim en een tijk die je wél op 60 °C  
mag wassen. Ook deze matras slaagt voor 
alle veiligheidstests. En hij kost maar €60.

Test matrasjes van 120x60 cm

 Beste uit de Test   Beste Koop  7,5 en hoger  5,4 en lager

Opnieuw  
in het testlab

Net getest

Merk & Type

Richtp
rijs

Testo
ordeel

Lichaams

onderste
uning

Vochtd
oorlatin

g

Luchtd
oorlatin

g

Veilig
heid

Levensduur

Gebruiks 

gemak

Weging voor Testoordeel 25% 25% 20% 15% 10% 5%

1 Ikea Drömmande €150 7,9 7,0 6,8 5,2 10 7,6 9,5

2 Ikea Krummelur €60 7,5 5,8 6,7 4,5 9,1 9,5 10

3 Ikea Jättetrött €100 7,4 6,8 6,3 4,8 7,7 8,6 10

4 Ikea Himlavalv 3D €140 7,1 6,8 7,7 6,9 7,7 6,5 6,8

5 Ikea Pelleplutt €25 4,4 5,7 7,5 7,1 3,4 8,9 6,8

6 Ikea Skönast €70 4,2 5,1 6,5 5,1 3,4 6,2 10
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Huizenverkoop 
transparanter 
Vanaf 1 januari 2023 is een bied-
logboek verplicht voor makelaars 
van NVM, VBO en Vastgoedpro. 
Dat hebben deze makelaarsver-
eni gingen afgesproken, samen 
met Vereniging Eigen Huis en het 
ministerie van Binnenlandse Zaken. 
Met zo’n logboek zĳ n alle biedingen 
op een woning zichtbaar na de ver-
koop. En ook of er een voorbehoud 
is gemaakt, zoals een financierings- 
of bouwkundig voorbehoud. 
Make laars van de hiervoor genoem-
de drie verenigingen die zich vanaf 
1 januari niet aan de verplichting 
houden, mogen geen bied- of 
onderhandelings proces meer 
begeleiden. 
Met het logboek moet het verkoop-
proces transparanter en eerlĳ ker 
worden. De drie makelaarsver-
enigingen zĳ n er op 1 juli mee 
gestart, maar deelname was toen 
nog niet verplicht. Het kabinet wil 
het biedlogboek wettelĳ k gaan 
vastleggen. Heb je een klacht over 
het biedlogboek, dan kun je terecht 
bĳ  het klachtenloket vastgoed-
professionals. Dat klachtenloket 
is onder gebracht bĳ  De Geschillen-
commissie.

De slimme lampen van het merk Wiz 
kunnen automatisch aan gaan als je de 
kamer inloopt, en na een bepaald aantal 
minuten uitschakelen. Dat scheelt in de 
energiekosten. Bĳ zonder: de toegepaste 
‘SpaceSense’-technologie gebruikt geen 
bewegingssensor. De lampen meten de 
verstoring van het wifisignaal zodra je 
door de kamer loopt. Er moet dus wel een 
wifinetwerk zĳ n in die ruimte. De detectie 
vereist dat je minimaal twee Wiz-lampen 
(nieuwste generatie) per kamer gebruikt. 
In de praktĳ k werkt de techniek best aar-
dig, maar spectaculair is deze oplossing 
niet. Je kunt voor de meeste merken slim-
me lampen een losse bewegingsdetector 
kopen. Dan ben je niet verplicht om twee 
van die lampen per kamer te hebben. En 
de meeste slimme sensoren kunnen een 
berichtje naar je telefoon sturen dat er 
beweging is waargenomen. Dit handig -
heidje hebben de Wiz-lampen niet. 

Beweging 
signaleren

In oktober werd Elon Musk, de grillige 
techondernemer, definitief eigenaar van 
Twitter. Sommige gebruikers vinden dit 
een slechte ontwikkeling en stapten over 
op alternatief Mastodon, dat flink groeit. 
Dit platform telt inmiddels ruim 2,4 mĳ oen 
actieve gebruikers. Bĳ  Mastodon komen 
de gegevens niet in handen van één 
 bedrĳ f. Het werkt met open source- 
software die op duizenden computers 
staat. Die vormen onderling aaneenge-
sloten gemeenschappen. 
Als gebruiker schrĳ f je je in bĳ  bĳ voor-
beeld mastodon.nl. Je krĳ gt dan een per-
soonlĳ k elektronisch adres, vergelĳ kbaar 
met e-mail. Je kunt wereldwĳ d communi-
ceren met andere gebruikers. En hen vol-
gen, zodat je hun  berichten automatisch 
ziet. Net als op Twitter. De beheerders zor-
gen er elk met eigen huisregels voor dat 
 Mastodon schoon blĳ ft van haatberichten 
en andere ellende. De Nederlandse over-
heid zal ook op Mastodon actief worden, 
belooft staatssecretaris Van Huff elen van 
Koninkrĳ ksrelaties en Digitalisering. 

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/mastodon

Interessant 
alternatief 
voor Twitter

Deze maand toegevoegd op onze site

15 laptops
2 koptelefoons

2 oordopjes

3 cv-ketels
11 televisies
12 espressomachines

Net getest

Bekĳ k alle testresultaten op consumentenbond.nl/test

Geprobeerd
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