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Eind aan gratis 
beeldopslag
Oudere beveiligingscamera’s van 
Arlo werden ooit verkocht met 
de belofte van ‘7 dagen gratis 
cloudopslag’. Vanaf 1 januari 2024 
stopt deze gratis service en moet je 
gaan betalen voor het terugkĳken 
van de camerabeelden uit de Arlo 
Pro 2, de Q en de Q+. Voor de Gen 3 
en de Pro gaat dit al vanaf 1 april in. 
Alle vĳf camera’s zĳn ‘end of life’ 
verklaard en krĳgen ook geen 
beveiligingsupdates meer. Je kunt 
nog wel het live beeld bekĳken en 
je krĳgt een signaal bĳ een bewe-
ging voor de lens. De hier genoem-
de modellen zĳn niet in onze test 
opgenomen. We vinden het jammer 
dat Arlo de belofte van gratis 
beeldopslag al enkele jaren na de 
verkoop niet meer nakomt en geen 
veiligheidsupdates meer uitbrengt.  

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) 
heeft nieuwe regels bekendgemaakt 
voor het opzeggen van een vast energie-
contract. Ze gaan 1 april in. Stĳgen de 
tarieven, dan betaal je geen boete. Dalen 
de tarieven, dan hangt de opzegvergoe-
ding voortaan af van het tariefverschil en 
hoeveel energie je normaal gesproken 
nog onder je huidige contract zou af -
nemen. De verwachting is dat de nieuwe 
regels zorgen voor een groter aanbod van 
vaste contracten, omdat leveranciers 
minder risico lopen. Dat vinden we 
positief, als de nieuwe regels maar eerlĳk 
zĳn. Transparantie vinden we ook belang-
rĳk. Gelukkig heeft de ACM veel van onze 
inbreng in de regels verwerkt. Zo moet 
de leverancier je straks op elk moment 
kunnen vertellen hoe hoog de vergoeding 

is als je nu je contract verbreekt. Waar 
we minder blĳ mee zĳn is dat leveranciers 
verschillend om mogen gaan met bĳ -
zondere omstandigheden. Bĳvoorbeeld 
als je gaat verhuizen, of als je leverancier 
door een buitenlands bedrĳf wordt 
overgenomen. Kun je in zulke gevallen 
boetevrĳ van je contract af? En wat als 
je nét je huis geïsoleerd hebt, neemt de 
leverancier dat dan mee in de berekening 
zodat je ‘boete’ lager wordt? De ACM 
denkt dat consumenten leveranciers 
hierop zelf kunnen vergelĳken. Wĳ vinden 
het niet realistisch om aan te nemen 
dat ze hierop letten in bĳvoorbeeld een 
energieprĳzenvergelĳker. We zullen de 
uitwerking in de praktĳk in de gaten 
houden en zo nodig bĳ de ACM aan de 
bel trekken.

Opzegvergoeding 
voor energiecontract

In het kort
Getest, geprobeerd & ander nieuws
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Waardeloze 
spotgoedkope 
sporthulpjes
Met een sporthorloge of elektro-
nisch sportbandje kun je je sportie-
ve prestaties bĳhouden. Op pagina 
22 zie je welke activity trackers de 
beste zĳn. Wĳ testen alleen merk-
producten. Onze Britse collega’s 
waarschuwen voor spotgoedkope 
‘lookalikes’ van AppleWatch en 
FitBit op internationale webwin-
kelplatforms zoals AliExpress en 
Amazon. Die meten de prestaties 
niet goed en zĳn bovendien riskant. 
Bĳ een veiligheidstest van 12 van 
die polsbandjes van onder de €30 
ontdekten de Britten diverse pro-
blemen. Zo verzamelen ze onnodig 
veel gegevens, die ze ook nog eens 
onbeveiligd opslaan. Een dief kan 
de gegevens 
makkelĳk uitle-
zen. Een deel van 
deze producten 
is van de plat-
forms verwĳ-
derd, maar er zĳn 
nog honderden 
prullen te koop. 

Volwassenen krĳgen dagelĳks via hun 
voeding voldoende jodium binnen. Dat 
blĳkt uit onderzoek van het Rĳksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 
Maar de hoeveelheid jodium die ze zo 
binnenkrĳgen is sinds het vorige meet-
moment in 2006-2007 wel met een derde 
gedaald. Jodium is nodig voor een goede 
werking van de schildklier. Het wordt 
toegevoegd aan (bakkers)zout. Sinds 
2008 is de wetgeving aangepast en wordt 
er aan brood zout toegevoegd dat minder 
jodium bevat. Dat kan een reden zĳn 
waarom we minder jodium binnenkrĳgen. 
Vooral bĳ zwangere vrouwen is dit volgens 
het RIVM een punt van aandacht. Vol-
doende jodium is namelĳk nodig voor de 
ontwikkeling van het ongeboren kind. 
Het onderzoeksinstituut beveelt dan ook 
aan om de komende jaren de hoeveelheid 
jodium-inname bĳ Nederlandse volwas-
senen te blĳven volgen. 

Ook als je slechtziend bent, wil je fĳn tv 
kunnen kĳken en de tv makkelĳk kunnen 
bedienen. Uit onze test blĳkt dat je 
daarvoor het best een televisie van 
Samsung kunt kopen. Alleen bĳ dit merk 
kun je een deel van het beeld vergroten 
om het zo beter te zien. Ook is het 
contrast binnen het menu prima, waar-
door het goed leesbaar is. Er is ook een 
optie om dit menu en de programmagids 
voor te lezen. Dat gaat in een logische 
volgorde en zonder informatie weg te 
laten. Het volume en de snelheid van de 
stem die alles voorleest, kun je aanpassen. 
Handig is dat je deze optie start via de 
spraakbediening en microfoon in de 
afstandsbediening. Enige minpuntje: de 
knoppen op die afstandsbediening missen 
voelbare markeringen. Daardoor is de 
juiste knop wat lastiger te vinden.

Voldoende 
jodium

Samsung-tv’s 
het best voor 
slechtzienden

Verdien je meer dan €69.938 en je 
partner minder? Het kan lonen om bij de 

belastingaangifte aftrekposten zoals 
hypotheekrente bij de minstverdienende 

partner te zetten. 
Zie voor meer belastingtips consumentenbond.nl/belastingaangiftenieuw

Belastingtip
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Laat maar  
waaien
Iedereen laat elke dag zo’n 20 
winden. Dat is normaal. Maar wat 
als je er veel meer laat, of als je er 
buikpijn van krijgt? In de nieuwste 
Gezondgids leggen we uit waar 
winderigheid vandaan komt en wat 
je ertegen kunt doen. Zo helpt het 
om zo weinig mogelijk lucht in te 
slikken. Dat doe je door rustig te 
eten, niet te roken en geen kauw-
gom te kauwen. Ook veel bewegen 
helpt. Je stimuleert daarmee je 
darmen en laat ongemerkt kleine 
windjes. En die uien en bruine 
bonen? Sommige voedingsmidde-
len veroorzaken inderdaad meer 
winden. Je kunt ze tijdelijk minder 
of niet nemen en kijken of het helpt. 
Zie het gratis artikel op consumen-
tenbond.nl/artikelgezondgids.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautori-
teit (NVWa) waarschuwt voor het gebruik 
van zogenoemde zelfvoedingskussens. 
Hiermee kan een baby zichzelf de fles 
geven. Maar dit strookt niet met het 
advies om een baby nooit alleen te laten 
tijdens het voeden. 
Het gevaar is dat het kind niet op adem 
kan komen bij verslikken en zo zelfs kan 
stikken. Mocht je zo’n kussen hebben,  
dan adviseert de NVWa dringend om het 
niet meer te gebruiken en veilig weg te 
gooien. Helaas worden deze kussens 
online nog steeds te koop aangeboden. 
Spreek de verkoper hierop aan. Ook wij 
zullen winkels die dit kussen verkopen 
aanspreken op de onveiligheid ervan.

Van de 67 automodellen die in 2022 
op veiligheid zijn getest, kregen er 52 
de maximale 5 sterren en 15 4 sterren

Bron: Euro NCAP

Visa, Mastercard en american Express 
hebben maatregelen genomen om 
consumenten te beschermen tegen 
ongewenste abonnementen. Je denkt 
bijvoorbeeld alleen een gratis proefversie 
aan te vragen of een goedkoop product  
te kopen. En dan blijk je ineens aan een 
abonnement vast te zitten en wordt er 
regelmatig geld van je creditcard afge-
schreven. Dat is misleiding. De creditcard-
maatschappijen verplichten deze hande-
laren nu om tijdens het betaalproces 
duidelijk aan te geven dat het gaat om een 
abonnement. Zo’n 10% van de consumen-
ten in Europa heeft weleens online een 
ongewenst abonnement afgesloten, meldt 
de autoriteit Consument & Markt (aCM). 
Op ons Klachtenkompas staan tientallen 
klachten over de abonnementen van 
antivirusbedrijf Mcafee en meer dan 300 
over automatische afboekingen door 
MyHeritage.com, een site voor stam-
boomonderzoek. De maatregelen tegen 
de ongewenste abonnementen moeten 
zich nog bewijzen en gelden alleen als je 
de creditcard gebruikt bij het inschrijven 
op een dienst. 

Pas op met 
‘zelfvoedings’ 
kussen

Ongewenst 
abonnement 
voorkomen

NUMMER 1 • FEBRUARI/MAART 2023

Burger zonder vlees
De voedingswaarde van veel 

vegaburgers valt tegen

Onder de douche
Over ingesleten gewoontes, 

kachelcellen en de huid
Zing, speel en dans 
Muziek heeft een positieve 

invloed op je gezondheid

SMAKKEN 
EN SLIKKEN
Als je gek wordt van geluiden
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Veiligheid auto’s
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De app van Too Good To Go is sinds eind 
vorig jaar aangevuld met Magic-pakket-
ten: overgebleven merkproducten die 
bezorgd worden aan huis. Wat krĳg je 
en hoe voordelig is dit?

Via Too Good To Go kun je al jaren een 
zogenoemde Magic Box reserveren bĳ 
supermarkten, bakkers, restaurants en 
hotels in de buurt. Hierin zit een variatie 
aan verse producten die anders in de 
afvalbak zouden verdwĳnen. Je betaalt 
een derde van de oorspronkelĳke prĳs en 
haalt de producten zelf op, meestal aan 
het einde van de dag.
Nieuw in de app zĳn Magic-pakketten: 
houdbare producten direct uit de fabriek 
die door bĳvoorbeeld een misprint of een 
aflopende houdbaarheidsdatum niet meer 
naar de supermarkt kunnen. De pakketten 
kosten €19,99, de originele waarde is mini-
maal het dubbele. Bezorging aan huis via 

Voedselverspilling 
tegengaan

PostNL is inbegrepen. Net als bĳ de 
Magic Box die je ophaalt, is de precieze 
inhoud een verrassing. Al geeft de glo-
bale beschrĳving wel wat prĳs. 
Bestellen en bezorgen verliep in ons geval 
vlekkeloos. Het eerste pakket bevatte 
een elftal Unilever-producten zoals 
maaltĳdpakketten van Knorr, sausjes van 
Calvé en peulvruchtensnacks van het 
merk Graze. Het tweede pakket was 
gevarieerder met naast wat Unilever-
producten, soep van Zonnatura, een 
kruidenmix met zout voor roti, een blikje 
olĳfolie en wat restanten Sinterklaas-
snoepgoed. Ben je niet kieskeurig, kook 
je vaak met pakjes en zakjes en word je 
niet zenuwachtig van een naderende 
houdbaarheidsdatum, dan is zo’n Magic-
pakket het proberen waard. Is het je 
vooral om de korting te doen, dan vind 
je soortgelĳke aanbiedingen ook regel-
matig in de supermarkt.

Droog is droog
We hebben 14 wasdrogers getest en 

toegevoegd aan onze Vergelĳker. 
De AEG TR958H4B scoort goed 

op prĳs-kwaliteitverhouding. Deze 
warmtepompdroger krĳgt een 7,7 als 
Testoordeel. Hĳ is met energielabel 

A+++ erg zuinig. De AEG krĳgt ook een 
hoge score voor de nauwkeurigheid 
van het programma. Kies je bĳvoor-

beeld strĳkdroog, dan is het wasgoed 
ook echt strĳkdroog. Kies je kast-

droog, dan is het kastdroog. De was 
wordt ook gelĳkmatig droog. Verder is 

de bediening eenvoudig en heeft hĳ 
uitzonderlĳk hoge scores voor het 
schoonmaken van de filters en de 

condensor (8,5). 

Testoordeel: 7,7
Richtprĳs: €1000

Voordelen
+ Wasgoed wordt zeer goed droog 

+ Makkelĳk in het gebruik

Nadelen
– Programma’s duren lang

Geprobeerd

Net getest
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Fraude via een 
nieuwe truc
Bĳ WhatsApp-fraude doet de 
oplichter zich voor als een vriend  
of familielid. Hĳ vraagt in een appje 
om geld over te maken naar een 
bepaalde bankrekening. Onze 
onderzoekers spraken iemand die 
een nieuwe variant van deze fraude 
heeft meegemaakt. De man had 
van zĳn ‘zoon’ een appje gekregen 
met de vraag te betalen voor twee 
laptops bĳ webwinkel BCC. De 
fraudeur had de betaallinkjes uit 
het bestelproces van de webshop 
gekopieerd en geappt naar de 
gedupeerde. Die rekende de €2600 
af met iDeal. De bestelling bleek 
later te zĳn bezorgd bĳ een pakket- 
automaat. De fraudeur hoefde zich 
dus niet te legitimeren bĳ het op- 
halen. De webwinkel wĳst iedere 
vorm van compensatie af. Die  
vindt dat de consument beter  
had moeten opletten. Volgens de 
Fraudehelpdesk komt WhatsApp- 
fraude met doorgestuurde betaal-
linkjes af en toe voor. Betaal nooit 
zomaar als iemand (ook een be- 
kende) via internet, app of sms 
daarom vraagt. Check altĳd of het 
betaalverzoek echt van die persoon 
komt. Bĳvoorbeeld door hem of 
haar zelf te bellen. 

Twee modellen draadloze oordopjes zĳn 
Beste uit de Test. De Bose QuietComfort 
Earbuds II en de Apple AirPods Pro 2 
krĳgen allebei een 7,6 als Testoordeel.

Beide oordopjes scoren op veel testonder-
delen goed. De nieuwe Airpods Pro 2 
hebben uitmuntende ruisonderdrukking 
(noise cancelling). Zowel hogere als lagere 
tonen worden goed onderdrukt, zodat je 
beter naar de muziek kunt luisteren. Het 
geluid klinkt erg prettig en heel goed 
gebalanceerd. Ook stemgeluid, bĳvoor-
beeld in podcasts, klinkt uitstekend. Als  
de oortjes goed in je oren zitten, lekt er 
bovendien weinig geluid weg. Mensen om 
je heen horen dus niet snel wat je aan het 
luisteren bent. Ook het draagcomfort is 
goed. Bĳ de meeste gebruikers zitten ze 
niet heel vast in het oor, maar wel stevig 
genoeg om te blĳven zitten. De kwaliteit 
van de microfoon is prima, al zĳn er wel 

modellen die stemgeluid beter opnemen.  
Verder is het gebruiksgemak met een 
Android-smartphone matig. Het werkt, 
maar de mogelĳkheden zĳn beperkter  
dan met een iPhone. 
Als Android-gebruiker heb je die mogelĳk-
heden wel met de Bose QuietComfort 
Earbuds II. Ook bĳ dit model is de noise 
cancelling uitstekend en klinkt het geluid 
erg goed. Zowel bĳ verschillende soorten 
muziek als bĳ stemgeluid. De bas is erg 
krachtig, voor sommigen misschien iets 
té. Met de equalizer in de app is dat naar 
wens in te stellen. De accu gaat lang mee, 
de oortjes zĳn zeven uur achter elkaar te 
gebruiken. Dat is net wat langer dan de 
AirPods. Beide kun je daarna opladen in 
de meegeleverde oplaadcase. 
Verder verschillen de twee modellen 
vooral in grootte. De Bose-oortjes zĳn  
wat groter en klemmen wat meer als je  
ze draagt. Het is maar net wat je fĳn vindt. 

Gedeelde 
koppositie

Net getest
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Loop geen 
voordeel mis
Ook dit jaar verwachten we dat de 
alleenstaande-ouderenkorting in 
de belastingaangifte vaak zal 
worden vergeten. Je hebt er recht  
op als je de AOW-leeftĳd hebt 
bereikt en alleenstaand bent.  
Als je partner is opgenomen in een 
verzorgingshuis, ben je voor de 
Belastingdienst ook alleenstaand. 
Je hebt hierdoor allebei recht op 
alleenstaande-ouderenkorting. 
Door het vinkje op de juiste plaats 
te zetten, levert deze korting je 
twee keer €449 op. 
Bĳ het inkomen kun je aangeven 
dat je recht hebt op een AOW-
uitkering voor alleenstaanden.  
Het maakt niet uit of je deze ook 
echt ontvangt. 
Als je partner in een verpleeghuis 
is opgenomen, heb je ook recht  
op AOW voor alleenstaanden.  
Maar die wordt niet vaak aan-
gevraagd, want dat heeft ook 
gevolgen voor de eigen bĳdrage 
voor het verpleeghuis.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/ 
belastingtipaow

De kwaliteit van huismerkproducten is  
gemiddeld beter dan die van A-merkpro-
ducten. Dat blĳkt uit een analyse van Test 
Aankoop, onze Belgische zusterorganisa-
tie. Volgens Test Aankoop zĳn in België  
de producten van huismerken gemiddeld 
51% goedkoper dan A-merken. Bĳ de 
Belgische Aldi en Lidl, die eigen huismer-
ken hebben, ben je zelfs nog goedkoper 
uit: respectievelĳk 65% en 66% in vergelĳ-
king met A-merken in andere supermark-
ten. Een lagere prĳs betekent niet meteen 
een mindere kwaliteit, integendeel. In de 
afgelopen vĳf jaar deed Test Aankoop 92 
tests van voedings-, hygiëne- en schoon-
maakproducten. Het ging in totaal om 
1500 producten die een score kregen voor 
kwaliteit. De conclusie uit al deze tests is 
dat de kwaliteit van huismerkproducten bĳ 
dit soort producten gemiddeld iets hoger 
is dan die van A-merkproducten. 

Huismerken 
beter dan 
A-merken

Het is nu makkelĳker om te zoeken naar 
een advocaat die bĳ de Geschillen-
commissie is aangesloten. De Geschillen-
commissie heeft een landkaart gepubli-
ceerd waarmee je een advocaat in de 
buurt kunt vinden. En dat is fĳn, want al  
in de gids van juli/augustus 2022 riepen 
we op om bĳ voorkeur te kiezen voor  
een advocaat die bĳ deze commissie  
is aangesloten. Zo kun je op een laag-
drempelige manier een klacht over een 
advocaat indienen, en hoef je niet de 
gang naar de rechter te maken. Het is be- 
langrĳk om hier goed op te letten, want 
advocaten moeten zich sinds januari 2022 
zelf actief bĳ de Geschillencommissie 
Advocatuur aanmelden. Het aanbod is 
daardoor nog niet zo groot. Ben je op  
zoek naar een advocaat? Kĳk dan op 
consumentenbond.nl/advocaten.

Aangesloten 
advocaten

Deze maand toegevoegd op onze site

2 smartphones 
9 printers 

25 televisies

13 laptops 
4 koelkasten 
15 stoomstrĳkĳzers

Bekĳk alle testresultaten op consumentenbond.nl/test

Net getest
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Correctie 
 
Onder ‘Eind aan gratis beeldopslag’ staat dat oudere 
beveiligingscamera’s van Arlo binnenkort de camerabeelden 
niet langer gratis kunnen opslaan. Inmiddels is Arlo hierop 
teruggekomen: de beeldopslag blijft gratis. 




