
3OKTOBER 2022

CONSUMENTENGIDS

 10   Internationale treinen 

 26  Test inductiekookplaten

48  Smaaktest plakken kaas

 60  Spoeddiensten

 Elk nummer

   4  In het kort 
  Actuele ontwikkelingen en producten

24  Zo kan het ook 
  Soms gaat service net iets verder
 
31  De consument
  Ervaringen en ergernissen van een  
  kritische consument
 
32  Hoe zit dat?
  Onze experts beantwoorden vragen

39  Op straat 
  Hoe ziet je ontbijt er meestal uit?
 
40  In actie 
  Zo komen we op voor de consument 
 
64  Reacties 
  Een selectie uit ontvangen post
 
66  Naslagwijzer 
  Overzicht van gepubliceerde tests 
 
68  Stekeligheden 
  Klacht slecht afgehandeld? 
  Dat is een stekel

 Tests

 14  Bloeddrukmeters 
  Welke meter is het best om zelf thuis  
  je bloeddruk te controleren?

26  Inductiekookplaten 
  Waar je op moet letten bij het kiezen  
  van een nieuwe kookplaat

Van de cover  

42  Stoomstrijkijzers 
  Strijken is voor velen een  
  noodzakelijk kwaad, maar je hebt  
  wel een goed strijkijzer nodig

 48  Plakken kaas 
  We onderwerpen allerlei soorten   
  duurzamere kaas aan een smaaktest  
  
 56  Wasdroogcombinaties 
  Eén apparaat dat wast en droogt,  
  maar je moet wel de tijd nemen

 En verder

 10  Internationale treinen 
  Vanuit Nederland kun je zonder   
  overstap naar steeds meer plaatsen

18  Komt de krant op tijd? 
  De meeste abonnees zijn tevreden  
  over de bezorging, blijkt uit onze  
  enquête

19  Broodjes in supermarkten 
  Een gezonde keus maken is lastig als  
  de verplichte informatie ontbreekt

22  Geschillencommissies 
  Deze laagdrempelige manier om je 
   recht te halen hangt helaas aan een  
  zijden draadje

34  Autokosten 
  Vooral door de duurdere brandstof  
  zijn  de kosten van je auto dit jaar een  
  flink stuk hoger

46  Gestegen energieprijzen 
  Wat kun je zelf doen aan je forse  
  energierekening en wat doet de   
  overheid?

54  Schadevrije jaren 
  Hoe zit het met opgebouwde jaren  
  voor en tijdens een leaseperiode?

60  Spoeddiensten 
  Pas op voor malafide loodgieters  
  en slotenmakers bij een spoedklus

26

48

42

60

Inhoud okt.indd   3Inhoud okt.indd   3 9/15/2022   1:14:04 PM9/15/2022   1:14:04 PM



OKTOBER 20224

CONSUMENTENGIDS

Lever je   
oude pan in
Is je oude pan aan vervanging 
toe? Dan kun je die weggooien bij 
het restafval of inleveren bij de 
milieustraat van de gemeente. Vaak 
worden ijzer en aluminium dan 
teruggewonnen. Als je zeker wilt 
weten dat de pan volledig wordt 
gerecycled, kun je hem nu ook in-
leveren bij Blokker. De winkel keten 
wil zo een bijdrage leveren aan de 
circulaire economie. De pannen 
worden versnipperd. Alle mate-
rialen, zoals staal, aluminium en 
kunststof worden apart verwerkt, 
zodat er nieuwe producten van te 
maken zijn. Je kunt elke pan gratis 
bij Blokker inleveren. Ongeacht 
van welk merk hij is en waar je hem 
hebt gekocht. Koop je meteen een 
nieuwe pan, dan krijg je 5% korting. 
Maar je kunt ook je oude pan inleve-
ren zonder een nieuwe te kopen.

Een inkjetprinter is goedkoper dan een 
laserprinter. Maar let ook op de kosten 
voor de inkt of de toner. 

We hebben op een rij gezet hoeveel 
 pagina’s je kunt afdrukken met een stan-
daard cartridge of flesje inkt. De aantallen 
in onderstaande tabel zijn gemiddelden 
uit onze test. De standaard cartridges  
voor de goedkoopste soort inkjetprinter 
produceren in onze test zo’n 80 kleuren-

pagina’s. Print je 15 pagina’s per maand, 
dan moet je na grofweg 5 maanden dus 
alweer nieuwe kopen. Bij een laserprinter 
die alleen in zwart print, hoeft dat pas 
na ruim 4 jaar. En als je alleen maar tekst 
afdrukt zelfs pas na 10 jaar. 

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/laser-inkjet

Hoeveel pagina’s 
printen?

In het kort
Getest, geprobeerd & ander nieuws

Kosten en aantallen pagina’s
Set standaard navullingen (printermerk)

Soort printer Aanschafprijs Prijs Aantal pagina's uit 1 set

tekst kleur/grijs A4-foto

Inkjet kleur (1 zwart, 1 combi) €100  €40 160 80 30

Inkjet kleur (1 zwart, 3 kleur) €200  €83 650 280 80

Inkttank zwart (fles) €200  €18 4960 1860 nvt

Laser zwart €250  €60 1760 780 nvt

Inkttank kleur (flesjes) €300  €60 5660 3070 950

Laser kleur €350  €250 1730 640 250
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Houd 
zelf de 
regie
In een ‘gewoon’ testament bepaal 
je wat er met de nalatenschap 
moet gebeuren na je overlĳ den.
Maar de periode daarvóór is 
 minstens zo belangrĳ k. Wat als 
je je zaken niet meer zelf kunt 
 regelen, bĳ voorbeeld door 
dementie of een beroerte?
In een levenstestament leg je 
al je wensen vast. Niet alleen 
 financiële, maar ook medische 
en persoonlĳ ke. Bĳ voorbeeld 
wie de volmacht krĳ gt over je 
 vermogen, wie er met de artsen 
mag overleggen en of je euthana -
sie wenst in bepaalde situaties. 
En zelfs wie er voor de hond moet
zorgen. Kortom: met een levens-
testament houd je zelf de regie 
over je leven. 
De geactualiseerde editie van 
het boek Het levenstestament 
helpt je bĳ  het vastleggen van 
al die wensen. Je kunt het boek 
 bestellen via consumentenbond.nl/ 
levenstestament.

Soms zie je een product waarvan je 
 gewoon hoopt dat het werkt. Dat geldt 
ook voor de huisdierhaarverwĳ deraar 
voor de wasmachine. Die moet je ver-
lossen van die vervelende katten- en 
hondenharen op je kleding. Het zĳ n twee 
kleverige schĳ ven van siliconenmateriaal. 
Ze zĳ n online te koop, vaak merkloos, 
maar ook met de merknamen FurZapper 
en Pet Tails. De prĳ zen variëren sterk. Wĳ  
kochten ze voor zo’n €6 via Bol.com. 
Je legt de twee schĳ ven met je kleding in 
de wasmachine of droger. Ze draaien mee 
met de was en maken haar, huidschilfers 
en pluisjes los van de kleding. 
We hebben ze in twee huishoudens met 
meerdere  katten geprobeerd tĳ dens het 
wassen en drogen. Met wisselend succes. 
In de  droger merkten we geen eff ect. Op 
de schĳ ven zaten geen haren en het plui-
zenfilter van de droger zag er normaal uit. 
Bĳ  de donkere was lĳ ken ze een beetje 
te helpen. Er zitten achteraf wat haren op 
de schĳ ven, maar ook nog steeds op de 
kleding. De haren lĳ ken iets meer in prop-
jes bĳ  elkaar op het wasgoed te liggen. 
Het lĳ kt ook of er in totaal wat meer pluk-
jes haren op het wasgoed liggen. Maar 
een goede totaaloplossing is het toch 
niet. Je moet na de was nog steeds haren 
 verwĳ deren met de hand of met een 
kleefroller. 

WhatsApp is sinds een aantal jaar ook 
te gebruiken op de computer, via een 
desktopversie en een browserversie. Om 
berichten te kunnen versturen en ontvan-
gen via de pc, moest je telefoon wel een 
actieve internetverbinding hebben. Dat 
hoeft nu niet meer. WhatsApp heeft een 
nieuwe desktopversie uitgebracht voor 
Windows. Je kunt nu via de computer 
appen, ook als je mobiele telefoon geen 
internetverbinding heeft of zelfs helemaal 
uit staat. Om de desktop-app te koppelen 
aan je account scan je met je telefoon 
de QR-code in de WhatsApp desktop- 
app. Deze vernieuwde Windows-app 
zou ook sneller moeten werken dan de 
oude versie. De gratis app vind je in de 
 Microsoft Store. Een geoptimaliseerde 
app voor macOS is nog in ontwikkeling. 

Reviews

Weg met die 
kattenharen

Appen zonder 
telefoon

284 reviews van experts hebben 
we dit jaar  online gepubliceerd, 

over  onder andere de nieuwste tv’s, 
 matrassen en stofzuigers 

Geprobeerd
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Uit de Digitaalgids

Laat je niet 
phishen  
‘U ontvangt een teruggave’. Zo’n 
mededeling in een e-mail van de 
overheid lĳ kt goed nieuws, maar 
wees op je hoede. Vooral als er 
een link naar een website in staat. 
In dat geval gaat het vrĳ wel zeker 
om phishing. Criminelen verzinnen 
voortdurend nieuwe manieren om 
je naar hun websites te lokken en 
daar je betaalgegevens te ontfut-
selen. Trap je erin, dan kunnen ze 
je betaalrekening plunderen. Lees 
in de Digitaalgids welke phishing-
mails er nu rondgaan en hoe je ze 
herkent. En wat je moet doen als je 
er tóch bent ingetrapt. Zie het gra-
tis artikel op consumentenbond.nl/
artikeldigitaalgids. 

Een vervelende werksituatie kan zomaar 
tot juridisch getouwtrek leiden. Dan is 
het fĳ n om juridische hulp te krĳ gen. Bĳ  
ontslag of een ander arbeidsgeschil kan 
een rechtsbĳ standverzekering je helpen. 
Vind je dit belangrĳ k, check dan goed of 
je verzekering hiervoor dekking biedt. Uit 
ons onderzoek blĳ kt dat slechts 17% van 
de rechtsbĳ standverzekeringen arbeids-
geschillen standaard dekt. Dat geldt 
voor Arag (Basis, Basis Online en Slim 
Geregeld), DAS (Totaal), De Internationale 
en Voogd & Voogd. Bĳ  de rest kun je de 
dekking als optie afsluiten. Dat heeft wel 
invloed op de hoogte van je premie. 
Houd ook rekening met een mogelĳ ke 
wachttĳ d. Bĳ na 30% van de polissen heeft 
een wachttĳ d, van meestal drie maanden. 
Bĳ  Arag Slim Geregeld en Voogd & Voogd 
is deze zelfs zes maanden bĳ  arbeids-
geschillen. 

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/arbeidsgeschil

Vanaf 1 oktober heb je altijd een 
telefoon nodig om in te loggen bij 

de Belastingdienst met de DigiD-app 
of een sms-controle  

Wist je dat wĳ  ook onafhankelĳ k hypo-
theekadvies geven? Via de telefoon of 
videobellen krĳ g je informatie en tips 
van deskundige hypotheekadviseurs. Wĳ  
werken hiervoor samen met hypotheek-
adviesbureau Frits. In het advies nemen 
we alle hypotheekaanbieders in Nederland 
mee, zodat je de gunstigste en geschikt-
ste hypotheek krĳ gt. Met onze reken-
hulpen kun je uitrekenen hoeveel je kunt 
lenen voor een nieuw huis of een verbou-
wing. Of hoeveel je kunt besparen. Loopt 
de rentevastperiode van de hypotheek 
 bĳ na af? Het is nu zeker de moeite waard 
om te checken of een andere hypotheek-
aanbieder een beter rente-aanbod heeft. 
Maak  vrĳ blĳ vend een afspraak voor ons 
hypotheek advies. Bĳ  een lidmaatschap 
Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd 
krĳ g je nu €100 korting op ons hypotheek-
advies.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl /hypotheek

Rechtsbijstand bij 
een arbeidsgeschil

Hypotheek-
advies met 
korting

Bron: Belastingdienst

Digitaalgids

 W8w00rdm@n@gers

  Inkttrucs
Hoe printermakers hun 

melkkoe beschermen

 Beeld op zwart
  Zo los je problemen met je 

beeldscherm op
  Phishingmails

  Herken de kenmerken van 

dubieuze e-mails 

NUMMER 5 • SEPTEMBER/OKTOBER 2022
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Belastingdienst
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Bĳ  Albert Heĳ n vind je sinds de zomer 
drie nieuwe groentespreads. Ze zien er 
mooi uit dankzĳ  de heldere kleuren, maar 
zĳ n ze een verrĳ king voor je boterham?

De varianten Komkommer Tomaat (rood), 
Gegrilde paprika Bruine boon (oranje) en 
Rode biet Cashew (paars) kosten €2,29 
per bakje van 150 gram. Ze bestaan 
grotendeels uit groenten en peulvruchten 
of noten. Met daarnaast wat olie, water, 
smaakmakers en hulpstoff en. 
In de paarse variant zit met 73% biet de 
meeste groente. De oranje variant is met 
43% bruine bonen en 30% groente meer 
een bonenspread. En dat is te merken. 
Onze proevers vonden de bruine bonen 
sterk naar voren komen. De één vindt dat 
lekker, de ander minder. Deze variant is 
prettig romig. Ook de Rode biet Cashew 
heeft een fĳ ne structuur. Hĳ  is kruidig 
van smaak, maar de cashewnoot proef 
je nauwelĳ ks. De Komkommer Tomaat- 
spread smaakt vooral fris en is wel wat 
waterig. De meesten vonden de Gegrilde 
paprika Bruine boon-variant het lekkerst.

Gezonde 
groentespreads? 

De groentespreads bevatten per portie 
10 tot 22 gram groente, dat is gemiddeld 
ongeveer zo veel als een cherrytomaat. 
Ze dragen dus een beetje bĳ  aan je 
groente- inname. Het suikergehalte is 
laag, dat van zout wat hoger. Dit kan 

Geprobeerd  

best lager, al zĳ n de groentespreads 
een stuk minder zout dan bĳ voorbeeld 
sandwich spread. Bovendien zĳ n peul-
vruchten en noten gezonde toevoegin-
gen. Omdat de oranje variant relatief veel 
bonen bevat, levert deze meer calorieën 
dan de andere twee. Maar die hoeveelheid 
is wel lager dan bĳ  de meeste andere 
soorten broodbeleg.

 De spreads 
bevatten ongeveer 
een cherrytomaat 

aan groente

Net getest

Lichtgewicht 
krachtpatser

De nieuwste Apple MacBook Air 2022 
van 13,6 inch is Beste uit de Test in de 
categorie laptops van 14 inch en klei-
ner. Hĳ  krĳ gt een 8,3 als Testoordeel. 

Het lichtgewichtmodel weegt  
1,2 kilo. De MacBook Air is van 

binnen grotendeels vergelĳ kbaar 
met het duurdere basismodel 

MacBook Pro 2022. Ze hebben de-
zelfde krachtige M2-chip en evenveel 

werkgeheugen. Aan rekenkracht is 
zeker geen gebrek. Het scherm van de 

Air is 0,3 inch  groter dan dat van de 
Pro. De harde schĳ f (SSD) heeft een 

capaciteit van 256 GB. 

Testoordeel: 8,3
Richtprĳ s: €1525

Voordelen
+ Lange accuduur 
+ Veel rekenkracht

Nadelen
– Geen HDMI-aansluiting 

en  ethernetpoort
– Lastig te repareren

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/laptop
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Meer valse 
virusmeldingen
De laatste tĳ d waren er weer 
meer slachtoff ers van valse virus-
meldingen. Misschien omdat die 
nepwaarschuwingen er steeds 
echter uitzien. Trap er niet in, 
want voor je het weet zit je aan 
een duur abonnement voor een 
virusscanner vast. 
De meeste nepmeldingen duiken 
op tĳ dens het internetten. Bĳ -
voorbeeld na een typefout in een 
website-adres. Je ziet dan een soort 
filmpje met daarin een venster 
van een virusscan, waardoor het 
lĳ kt alsof je pc ergens op aanslaat. 
Het eindigt vaak met dat je pc 
‘uit veiligheidsoverwegingen’ is 
geblokkeerd vanwege schadelĳ ke 
virussen of aangetroff en illegale 
software. Zo wordt geprobeerd om 
je met de (ono� iciële) Windows- 
ondersteuning te laten bellen. 
Bĳ voorbeeld van pcfix.net. 
Eenmaal die helpdesk aan de lĳ n, 
bevestigen de oplichters dat je 
een probleem hebt. En proberen 
ze je een duur en onnodig abon-
nement voor een virusscanner en 
helpdesk te slĳ ten. Kortom, open 
je virusscanner om te kĳ ken of die 
wel echt alarm slaat en bel niet naar 
telefoonnummers in zogenaamde 
virusmeldingen. Word je gebeld, 
laat je pc dan nooit overnemen 
door vreemden met programma’s 
als AnyDesk of Teamviewer. 

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/
pchulpoplichting

We hebben onze test robotgrasmaaiers 
helemaal vernieuwd. We leggen nu meer 
nadruk op gebruiksgemak en het ‘zelf-
standig’ maaien door de robots. En wat 
minder op de kwaliteit van het maaien.  

De eerdere test wees uit dat elke robot-
maaier het gras goed kan maaien. Als hĳ  
maar niet op een te groot gazon wordt 
gezet. Maar de robots moeten dan wel 
netjes uit zichzelf op de ingestelde tĳ den 
het basisstation verlaten. En ook weer 
terugkeren zonder dat ze vast komen te 
zitten. Dit zogenoemde autonome maaien 
zorgt voor veel ergernis bĳ  eigenaren 
van robotmaaiers en krĳ gt daarom meer 
aandacht in onze nieuwe test. 
De hoogst scorende robotgrasmaaier 
blĳ ft de Robomow RK1000. Hĳ  is geschikt 
voor een gazon tot 1000 m2. Met een 7,6 
als Testoordeel is hĳ  Beste uit de Test. 

Maar de richtprĳ s van €1125 is wel hoog. 
De Beste Koop is de Worx Landroid M500 
(WR141E), met een 7,3 voor circa €630. 
Deze is geschikt voor een gazon tot 
500 m2. De robotmaaiers van Worx vallen 
op met hun (relatief) lage prĳ s in com bi-
natie met vrĳ  hoge scores. Maar let wel 
op bĳ  het kopen. Het aanbod van robot-
grasmaaiers is grillig en de prĳ zen kunnen 
flink verschillen. En er zĳ n veel versies van 
de Worx-robots te koop, wat het kiezen 
niet altĳ d even makkelĳ k maakt. 
Ook de andere, goedkopere maaier van 
Robomow kunnen we aanraden: de RT700 
(Testoordeel 7,1). Deze is met ongeveer 
€730 een stuk schappelĳ ker geprĳ sd. Je 
kunt hem (net als de RK1000) bedienen 
met de Robomow-app. 

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/grasmaaier

Geen omkĳ ken
naar het gras

Net getest
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Omega 3 in  
een capsule
In vis zitten de omega 3-vetzuren  
EPA en DHA die beschermen 
tegen hart- en vaatziektes. Eet je 
geen of heel weinig vis, dan kun 
je overwegen om een visolie- of 
algenoliesupplement te slikken. 
De omega 3-vetzuren die vissen 
opslaan in hun vet komen uit de 
algen die ze eten. Vervang je visolie 
door algenolie, dan krijg je dezelfde 
omega 3-vetzuren binnen, maar 
dan direct uit de bron. Bovendien 
is algenolie duurzamer dan visolie. 
Want om visolie te produceren, 
worden vissen gekweekt en gevan-
gen. Dat draagt bij aan de wereld-
wijde overbevissing. We hebben 
van 23 algenoliesupplementen 
onderzocht of ze de geclaimde 
hoeveelheden en soorten omega 
3-vetzuren bevatten. Dat bleek 
allemaal prima in orde. 
Er zijn supplementen met EPA en 
DHA en met alleen DHA. De eerste 
soort vinden we de meest logische 
keuze. Daarmee is de kans het 
grootst dat de voordelen van het 
eten van vis ook opgaan voor het 
supplement. Lees het volledige 
artikel uit de Gezondgids op consu-
mentenbond.nl/pdf/algenolie. 

Al jaren kun je met de gratis Tikkie-app 
iemand een betaalverzoek sturen, 
 bijvoorbeeld via WhatsApp. ’Stuur maar 
een tikkie’, is tegenwoordig een veelge-
bruikte zin. De  Tikkie-app heeft inmiddels  
8 miljoen gebruikers. Met de nieuwe  
‘Groepie’-functie kun je alle uitgaven van 
een familie-uitje, feest of project onder 
elkaar zetten. Vervolgens kun je de kosten 
aan verschillende personen toewijzen. En 
ook aangeven wie wat heeft voorgescho-
ten. Onderaan staat wat iedereen ‘netto’ 
moet betalen. Met een druk op de knop 
stuur je alle groepsleden je betaalverzoek. 
De vergelijkbare dienst wiebetaaltwat.nl 
bestaat ook al jaren (ook als app). Maar 
de Tikkie-app werkt gebruiksvriendelijker. 
Tikkie is van ABN Amro, maar je hoeft geen 
rekening bij deze bank te hebben om de 
app te kunnen gebruiken. Bij de installa-
tie vraagt de app of hij reclamecookies 
mag plaatsen, maar dat kun je zonder 
gevolgen weigeren.

Tikkie met 
groepsfunctie

Heb je een deel van je spaargeld echt 
niet nodig? Overweeg dan om extra af te 
 lossen op je hypotheek. Je kunt nu vaak 
meer boetevrij aflossen dan het stan-
daardpercentage van 10 of 15% per jaar. 
Dat komt doordat de actuele hypotheek-
rente stijgt. Bij bijna alle hypotheekaanbie-
ders mag je onbeperkt boetevrij aflossen 
als de actuele rente voor de resterende 
rentevastperiode hoger is. Een voorbeeld: 
staat je rente van 3,2% voor 15 jaar vast 
en zijn daarvan 5 jaar voorbij? De actuele 
rente is in dit geval de rente die geldt als 
je nu een vergelijkbare hypotheek zou 
 afsluiten met een rentevastperiode van 
(de overige) 10 jaar. Als die rente nu 4%  
is, is dat dus hoger dan 3,2% en mag je  
boetevrij extra aflossen. Een extra aflos-
sing zorgt direct voor lagere maandlas-
ten. En op je spaarrekening krijg je toch 
nauwelijks of geen rente. Lees meer op 
 consumentenbond.nl/aflossen.

Extra boetevrij 
aflossen

Deze maand toegevoegd op onze site

6 steelstofzuigers
13 koelkasten

6 draadloze speakers

33 televisies
6 smartphones
9 espressomachines

Net getest

Bekijk alle testresultaten op consumentenbond.nl/test
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