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Waterschade 
aan de auto
 
Deze zomer was er veel water-
overlast door zware regenval en 
overstromingen. Dit zorgde voor 
veel schade aan huizen, maar ook 
aan voertuigen. Denk aan onderge-
lopen en weggedreven auto’s  
en waterschade aan het interieur 
en auto-onderdelen.  
Met een beperkt of volledig casco 
autoverzekering krijg je hiervoor 
een vergoeding. Zo’n schadeclaim 
kost je als verzekerde in principe 
geen schadevrije jaren en premie-
korting (no-claim). Dit kan anders 
zijn bij schade die ontstaat door 
eigen toedoen. Bijvoorbeeld als je 
het autodak of het raam open laat 
staan of door het water slipt en 
ergens tegenaan rijdt. Die schades 
kun je wel claimen met een volle-
dig cascodekking, maar mogelijk 
niet zonder premiegevolgen.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/ 
autoschade-wateroverlast

De Joolz Hub+ is Afrader in onze kinder-
wagentest. Hij krijgt namelijk een 1,7 
voor veiligheid. 

Bij de veiligheidstest kwam een van de 
voorwielen los te zitten, waardoor de wa-
gen minder stabiel is en zijwaarts kan om-
vallen op een helling. Joolz is geschrokken 
van het testresultaat en heeft de Hub+ 
zelf onderzocht. Volgens Joolz is het een 
eenmalige fout die kan voorkomen bij de  
productiebatch 2020.08. Heb je een Hub+  
met dit nummer (zie de onderkant van 

het frame), neem dan contact op met de 
winkel. Of met Joolz via info@joolz.com. 
Als het nodig is, krijg je een nieuw onder-
deel of een nieuwe wagen. Ook is het 
tuigje van het zitje te klein voor kinderen 
van 22 kilo. Joolz had dit al geconstateerd: 
alle tuigjes vanaf december 2020 (batch 
2020.12) hebben de juiste maat. Bij een 
niet goed passend tuigje, kun je via Joolz 
of de winkel een nieuwe aanvragen.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/kinderwagen

Onveilige 
kinder-
wagen

In het kort
Getest, geprobeerd & ander nieuws

Getest
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De onzin van 
detox-thee
Om wat zomerkilo’s kwijt te raken, 
is het najaar voor sommigen de 
tijd om te ‘ontgiften’. Daar zijn tal-
loze producten voor verkrijgbaar, 
waaronder detox-thee. Maar trap 
er niet in. De producten ontdoen 
je lichaam niet van ‘gifstoffen’, 
anders dan wat je lichaam zelf al 
doet. Ieder mens heeft namelijk 
een ingebouwd detox-systeem: 
de lever en nieren. ‘Detoxen’ is 
bovendien een gezondheidsclaim 
waar niet meer mee mag worden 
geadverteerd, op een enkele 
 uitzondering na. 
Toch zijn er nog veel merken 
detox-thee, zoals Zonnatura, 
Pickwick, Clipper, Yogi Tea, 
Jacob Hooy, Piramide en Pukka. 
Dat komt omdat deze producten 
onder de huidige regelgeving nog 
tot begin 2022 mogen worden 
verkocht. Daarna is het tijd om het 
theeschap te ‘detoxen’. 

Lees de feiten en fabels over 
detoxen op consumentenbond.nl/
detoxen

Een spaarrente van 0,35%. Dat biedt de 
Renault Bank, onderdeel van het Franse 
autoconcern Renault. Het gaat om een  
vrij opneembare spaarrekening. Je zit  
dus niet vast aan een bepaalde termijn, 
zoals bij spaardeposito’s. Om te profi - 
teren van deze rente, heb je wel een 
 account nodig bij bemiddelingsplatform 
Raisin.nl. Open je een nieuw Raisin- 
account, dan krijg je na zes maanden  
een eenmalige welkomst bonus van €10 
tot €100. De hoogte van de bonus hangt 
af van je inleg. De bank kan de rente  
op elk moment aanpassen, maar nu 
 vinden wij het openen van een rekening 
wel de moeite waard. 

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/renault

Sluit je nu een nieuw energiecontract af, 
dan krijg je te maken met flink gestegen 
prijzen. Een kuub gas kost zelfs voor het 
eerst meer dan €1. De stijging van de gas-
prijs komt doordat de winter en het voorjaar 
relatief koud waren, en door internationale 
ontwikkelingen. Ook het herstel van de 
 economie na het eerste coronajaar speelt 
een rol. Door de prijsstijging zijn éénjarige 
contracten momenteel duurder dan langere 
contracten, en ook dan variabele contrac-
ten. Door voor een drie- of vijfjarig energie-
contract te kiezen, kun je dus goedkoper uit 
zijn. En je hebt dan voorlopig geen omkijken 
naar je contract. Het zou natuurlijk wel kun-
nen dat de prijzen over een jaar weer lager 
liggen. Wij hebben geen glazen bol. Onze 
Energievergelijker helpt je wel aan een goed 
overzicht van de mogelijkheden. 

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/ 
energie-vergelijken

Geprobeerd

Uitblinker

Sparen bij 
Renault Stijgende 

energieprijzen

Bij de virusscanners is er een nieuwe Beste 
uit de Test: F-Secure Safe (vanaf €23). 
Het Testoordeel is een 8,5. KPN, XS4All 

en Ziggo bieden een gratis variant  
aan van deze virusscanner. 

consumentenbond.nl/virusscanner
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Uit de Digitaalgids

Herken de 
foute QR-code
QR-codes zijn handig. Door die 
zwart-witte blokjes met je telefoon 
te scannen, kom je veel sneller 
op een site dan wanneer je het 
webadres intikt. Maar criminelen 
hebben deze codes ook ontdekt. 
Zij kunnen je ongemerkt naar een 
phishingsite of malafide app lei-
den. Daar kun je inlog- en bankge-
gevens of je geld kwijtraken. In de 
Digitaalgids van september staat 
hoe je goede van foute QR-codes 
onderscheidt. Lees het (gratis) 
artikel op consumentenbond.nl/
artikeldigitaalgids

De opgegeven jaarlijkse kilometers bijstel
len in je autoverzekering kan aardig wat 
premie schelen. Bijna tweederde van de 
verzekeraars neemt het aantal kilometers 
namelijk mee in de premieberekening. 
Door corona hebben we het afgelopen 
jaar een stuk minder gereden. Inmiddels  
is het weer drukker op de weg, maar  
thuiswerken is nog steeds popu lair. 
Ben je minder gaan rijden, geef dit dan 
door aan je verzekeraar. Zo kun je veel 
 premie besparen, zeker als je een duur
dere auto hebt of weinig schadevrije  
jaren. Verzekeraars voeren niet graag  
uit zichzelf premieverlagingen door, 
on danks de lagere schadelast in corona
tijd. Ga dus zelf aan de slag met onze 
bespaartips. Zie consumentenbond.nl/
autoverzekeringcorona.

Sinds 1 september is er een nieuw energielabel 
voor lampen. De zuinigste lampen krijgen voortaan 
label A, de minst zuinige label G. Verpakkingen met 

het oude label (zonder QR-code) mogen nog tot 
1 maart 2023 worden verkocht.

We hebben acht populaire browsers  
voor de pc vergeleken. Mozilla Firefox  
is de winnaar. 

Google Chrome en Apple Safari worden 
het meest gebruikt, maar het is geen gek 
idee om eens een andere te proberen. Van 
de acht browsers presteert Firefox gemid
deld het beste, zowel op Windowspc’s als 
op Applecomputers. Firefox waarschuwt 
tegen kwaadaardige sites en beschermt 
tegen tracking (denk aan volgcookies). 
Ook biedt hij voldoende handigheidjes 
of je kunt die toevoegen via addons 
(uitbreidingen). Chrome scoort op veel 
punten prima, maar is niet goed voor je 
privacy. Chrome nodigt je steeds uit om 
in te loggen met een Googleaccount. En 
heeft geen geïntegreerde blokkade tegen 
tracking door advertentienetwerken. We 
vinden Firefox ook voor de Mac de beste 
browser. Standaardbrowser Safari op de 
Mac mist wat handigheidjes. We hebben 
ook 11 web browsers voor de smartphone 
en tablet bekeken. Voor Android is Firefox 
onze aanrader, maar voor iOS (iPhone en 
iPad) is Safari de beste, eventueel aange
vuld met een advertentiestopper. 

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/browsertest

Minder 
kilometers, 
lagere premie

De beste 
browser

Bron: Milieu Centraal
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Getest
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Falende slimme 
apparaten
Een robotstofzuiger die de plat-
tegrond van je huis doorstuurt, 
een babyfoon die op afstand over 
te nemen is of een deurbel die je 
wifi-wachtwoord prijsgeeft.  
De Belgische consumentenorga-
nisatie TestAankoop onderzocht 
16 ‘smart’ producten. Behalve de 3 
genoemde ook enkele deursloten, 
keuken machines en zelfs een seks-
speeltje. In 10 producten, vooral 
de goedkope, vonden ze kritische 
of ernstige kwetsbaarheden. Maar 
meer uitgeven biedt geen garan-
tie. De dure babyfoon Motorola 
Comfort Connect 85 bijvoorbeeld, 
bleek heel slecht beveiligd. Ook 
werden bij veel producten persoon-
lijke gegevens zonder versleuteling 
het internet op gestuurd, zoals 
wifiwachtwoorden, unieke product-
codes, serienummers en e-mail-
adressen. Dat maakt het hackers 
een stuk makkelijker. 
TestAankoop informeerde de fabri-
kanten over de problemen. Voor 
zover mogelijk dan, want bij veel 
goedkope merken is het een uit-
daging om een contactpersoon te 
pakken te krijgen. Reacties blijven 
dan ook meestal uit. 
Grotere fabrikanten willen de 
problemen wél aanpakken, al is nog 
onzeker of ze dat daadwerkelijk 
gaan doen.

Het aanbod van veganistische kazen 
groeit flink. We proefden drie varianten 
en bekeken de ingrediënten. 

Het gaat om Violife original flavour creamy 
(circa €2,80 voor 200 gram), plantaardige 
cashewspread van Albert Heijn (€2,49 
voor 150 gram) en Cicioni the original 
 fermentino (€4,99 voor 80 gram, bij 
 Ekoplaza). De eerste twee kaasjes zijn om  
te smeren, bijvoorbeeld op brood of een 
toastje. De ingrediënten van de plantaardi
ge kazen verschillen nogal. De spread van 
Violife is gemaakt op basis van kokosolie.  
Hierdoor bestaat deze voor 21% uit onge
zond verzadigd vet en hij bevat geen ei
witten. Bij de spread van Albert Heijn valt 
het percentage verzadigd vet met 4% juist 
mee. Dit product is namelijk gemaakt van 
cashew noten. Noten bevatten veel gezon
de onverzadigde vetten, en in mindere 
mate ongezonde verzadigde vetten. Er zit 
ook best wat eiwit in, zodat het eiwitper
centage in de buurt komt van echte kaas.  
Beide spreads hebben een fijne structuur, 
maar zijn vrij neutraal van smaak. Tip: doe 
er wat plakjes komkommer of tomaat op 

3x veganistische 
kaas 

en eventueel een snufje peper. De plant
aardige kaas van Cioni is niet om te sme
ren en lijkt meer op brie of camembert. 
Bijzonder aan dit product is dat het net als 
echte kaas gefermenteerd is. In plaats van 
melk zijn er cashewnoten en amandelen 

Geprobeerd  

gefermenteerd, met behulp van melkzuur
bacteriën. Dit product heeft van de drie 
het hoogste percentage eiwit (17%) en 
bestaat voor 31% uit gezonde onverzadig
de vetten. Door het hoge vetgehalte bevat 
het wel de meeste calorieën. Zo’n 430 per  
100 gram, dat is meer dan bijvoorbeeld 
brie (circa 370 kilocalorieën per 100 gram).  
De structuur van deze plantaardige kaas is 
korrelig en hij smaakt wat zurig.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/kaasvervangers

Flinke verschillen  
in het eiwit- en  

vetgehalte
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Dieetpillen met 
schadelijke 
stoffen
Online platforms zoals eBay, Wish 
en AliExpress verkopen tiental-
len soorten afslankpillen met de 
gevaarlijke stoffen yohimbine en 
synefrine. Dat blijkt uit onderzoek 
van de Britse consumentenorgani-
satie Which?. 
Yohimbine komt van nature voor 
in de schors en bladeren van 
de yohimbineboom, synefrine 
in  citrusvruchten en vooral in 
be paalde (bitter)sinaasappels. 
Hoge doseringen kunnen leiden 
tot beroertes, hartaanvallen en 
nierschade. De pillen mogen in 
Groot-Brittannië daarom alleen 
onder toezicht van een arts worden 
gebruikt. In Nederland zijn pro-
ducten met yohimbine verboden. 
Voor synefrine geldt dit niet, maar 
het Voedingscentrum raadt het 
gebruik ervan af.
Which? kocht bij elk platform drie 
supplementen met yohimbine en 
synefrine. Bij twee van de negen 
staat geen gezondheidswaar-
schuwing of informatie over de  
dosering. Volgens Which? laat  
het onderzoek zien dat de online 
platforms onvoldoende contro-
leren en toezicht houden op de 
verkoop van onveilige producten. 
Op dit moment ligt de verantwoor-
delijkheid hiervoor bij de externe 
verkopers op deze sites. 
In een reactie op het onderzoek 
hebben de platforms laten weten 
dat ze de producten van de site 
zullen verwijderen.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/
afslanksupplementen

Tegelijkertijd met onze test slimme 
 deurbellen, zie pagina 42, hebben we 
13 beveiligings camera’s voor buiten  
getest. De beste 3 staan hieronder. 

De prijzige Arlo Pro 3 uit 2019 is opnieuw 
Beste uit de Test. Wij hebben de kleinste 
startersset getest: het basisstation met 
twee camera’s. Op een paar kleine min-
puntjes na is het een fijn systeem. Je kunt 
ermee opnemen, bijvoorbeeld op een  
usb-stick die je in het basisstation doet. 
Maar let op: zonder betaald abonnement 
mis je een aantal waardevolle functies, 
zoals detectiezones en cloud opslag. Een 
abonnement kost minimaal €2,80 per 
maand, per camera. De Eufycam 2 Pro is 
een vergelijkbare camera, maar alles is 

net wat minder goed uitgevoerd. Met de 
goedkope TP-Link Tapo C310 ben je niet 
afhankelijk van een betaald abonnement. 
Hij is makkelijk te installeren en gebruiks-
vriendelijk. Je kunt hem verbinden met het 
thuisnetwerk via wifi óf met de 3 meter 
lange ethernetkabel. De kabel heeft het 
voordeel dat een wifi-stoorzender de   
verbinding tussen de camera en het 
 internet niet kan hinderen. Hij bewaart  
je opnames op een SD-kaartje in de 
 camera of op een netwerkschijf. De noti-
ficaties en het wachtwoordbeleid vallen 
tegen. Bewegingsdetectie en beeld- en 
geluidskwaliteit zijn wel ruim voldoende.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/bestebuitencamera

Beste beveiligingscamera's  
met app voor buiten

 Beste uit de Test   Beste Koop

Beveiligings- 
camera’s top-3

Getest

Merk & Type Richtprijs Testoordeel Inhoud

1 Arlo Pro 3 €600 7,7 basisstation met 2 camera's

2 TP-Link Tapo C310 €50 7,4 1 camera

3 Eufycam 2 Pro €380 7,4 basisstation met 2 camera's
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Cryptovaluta
Vanaf 2020 liep de koers van de 
Bitcoin hard op. Maar ook andere 
cryptovaluta, zoals Ethereum, 
 Litecoin en Dogecoin, werden in 
korte tijd erg populair. Cryptovaluta 
zijn een vorm van elektronisch geld 
dat alleen virtueel bestaat. Er zijn 
dus geen munten of briefjes van.  
Je kunt de valuta kopen en door het 
koersverloop speculeren op een 
hogere waarde. Dat maakt het risi-
covol. Wij raden daarom aan alleen 
geld te investeren dat je echt kunt 
missen. En zorg voor een goede 
spreiding van je investering: steek 
in cryptovaluta nooit meer dan 10% 
van het vermogen dat je beschik-
baar hebt voor investeringen. Lees 
meer op onze nieuwe webpagina 
consumentenbond.nl/crypto.

Soms is de zender in je modem niet 
krachtig genoeg om het hele huis van 
wifi te voorzien. Ziggo komt daarom met 
nieuwe hulpzenders. 

De zogenoemde pods maken het net-
werk inderdaad sneller en stabieler. Ze 
werken alleen in combinatie met de witte 
Connect box-modem van Ziggo. Heb je 
een zwarte modem, dan kan Ziggo andere 
hulpzenders leveren. Per maand betaal je 
€1,25 huur voor één, €2,50 voor twee en 
€3,75 voor drie pods. Heb je een klein huis, 
begin dan met één pod, bij een wat grotere 
woning zijn er twee nodig. Je kunt altijd 
extra pods bestellen. De huur is maande-
lijks opzegbaar. De pods zijn ook te koop 
voor €59 (één), €99 (twee) en €158 (drie). 
Ze zijn makkelijk te installeren en vormen 
daarna één netwerk. Je verbindt ze onder-
ling draadloos of met een internetkabel. 
Een kabel geeft altijd de beste verbinding. 
Slimme software in de pods en de modem 
optimaliseert de communicatie tussen alle 
zenders. Dit kan wel een dag duren. Bij ons 
testje in een woning met drie verdiepingen 
zorgden drie pods voor snelle wifi tot in 
elke kamer, al was het op zolder wel min-
der stabiel. Als een bewoner de smalle trap 
op liep, werd het draadloze signaal even 
geblokkeerd. Door de pod op zolder met 
een kabel te verbinden was dat verholpen.

Hulp voor 
betere wifi

Uit onze vaatwassertest komen nieuwe 
uitblinkers. Bij de inbouwvaatwassers is 
de Bosch SMV4HAX40N (Testoordeel 7,3, 
€650) zowel Beste uit de Test als Beste 
Koop. Deze machine wast de vaat prima 
schoon, droogt goed, is energiezuinig, 
gemakkelijk in het gebruik en behoorlijk 
stil. Het automatische programma wast  
de vaat schoon in slechts twee uur.  
Zuinig vaatwassen met het eco program-
ma vraagt wel flink wat geduld: dat duurt 
bijna vijf uur. 
Bij de vrijstaande vaatwassers is de 
Siemens SN23HI60AE (Testoordeel 7,4, 
€680) Beste uit de Test én Beste Koop.  
Dit model is ook geschikt voor onder-
bouw. De testresultaten zijn vergelijkbaar 
met die van de Bosch.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/vaatwasser/beste

Nieuwe 
uitblinkers

De pot waaruit particulieren subsidie kunnen 
krijgen als ze een tweedehands elektrische 
auto kopen, is voor dit jaar al leeg. Te snel, 

vinden wij. De regeling gaat op 1 januari 
weer open.  

Geprobeerd  

Subsidie

Getest


