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Het belang van de consument staat bij ons voorop. Samen maken we kiezen makkelijker, 
kopen veiliger en markten eerlijker. We bewaken bij alles wat we doen onze onafhanke-
lijkheid en laten ons niet beïnvloeden door politieke en commerciële belangen. 

EEN ONAFHANKELIJKE CONSUMENTENBOND CONTACT
070 - 445 45 45
ma-vr 8.30-18 uur
consumentenbond.nl/contact
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COLUMN
HOOFDREDACTEUR

Mark Friederichs
friederichs@consumentenbond.nl

Contact 
Consumentenbond 
Postbus 1000
2500 BA Den Haag
consumentenbond.nl/
contact
070-445 45 45 (ma-vr 
8.30-18 uur)

Lidmaatschap 
Kijk voor een compleet 
overzicht van 
lidmaatschaps- en 
abonnementsprijzen op 
consumentenbond.nl/
webwinkel 
of bel 070-445 45 45

Zie voor de voorwaarden van het lidmaatschap en abon-
nement consumentenbond.nl/algemenevoorwaarden

Met de LG OLED48CX6LB brengt LG 
voor het eerst een oled-tv kleiner dan 
55 inch (140 cm) op de markt. Dit model 
is 48 inch (122 cm) en krijgt een Test-
oordeel van 8,1. Daarmee is hij meteen 
de Beste uit de Test in de beeldmaat 
46-50 inch. Dat komt vooral door de 
beeldkwaliteit. Die is prima en vrijwel 
vergelijkbaar met die van grotere oled-
tv’s. Het scherpe 4K-beeldscherm heeft 
natuurlijke en gebalanceerde kleuren en 
ook het contrast is prima. Verder laat de 
tv vloeiende bewegingen zien. Wel met 
af en toe wat beeldfoutjes. De kijkhoek 
is acceptabel, maar wel iets kleiner dan 

Eerste ‘kleine’ 
oled-tv

bij grotere oled-tv’s. Ook het geluid is 
helder, prettig en gebalanceerd. Al klinkt 
het soms een beetje dun, doordat de 
lage tonen aan de zwakke kant zijn. Met 
vier HDMI- en drie usb-poorten heeft 
de tv ruim voldoende aansluitmoge-
lijkheden en kun je hem via wifi met je 
thuisnetwerk verbinden. Het soepel 
werkende WebOS-systeem van LG 
zorgt voor een goed werkende smart-
tv. Alleen de prijs is met €1700 nog niet 
bepaald klein. 

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/tv

Snel verdiend
Een paar weken geleden bleef mijn oog 

hangen op een advertentie voor een laptop-

standaard. Op Instagram of Facebook, dat 

weet ik niet meer. Een handig dingetje, want 

urenlang op een laptop werken, gaat vroeg 

of laat voor pijnlijke schouder- en nekspie-

ren zorgen. De prijs leek redelijk: afgeprijsd 

van €42 voor €34. Dus 20% korting, en ook 

nog tijdelijk gratis bezorging. Een collega 

waarschuwde me toen ik hem dit vertelde. 

Hij was voor een artikel (zie pagina 30) net in 

het fenomeen dropshipping gedoken en her-

kende bepaalde elementen uit de advertentie. 

Dropshipping is het verkopen van producten 

zonder dat je als verkoper zelf een voorraad 

aanhoudt. De bestelling wordt doorgestuurd 

naar de ‘echte’ winkel. En die levert vervol-

gens het product. De kans was levensgroot 

dat mijn laptopstandaard rechtstreeks van 

Ali Express uit China zou komen. Met een 

flinke toeslag voor de dropshipper. En inder-

daad: na wat speurwerk vond ik exact dezelf-

de standaard bij AliExpres voor €12, inclusief 

verzendkosten. Ik was gestuit op een van de 

vele dropshippers die snel rijk willen worden 

zonder daar al te veel voor te doen. En als het 

product niet bevalt? Dan stuur je het gewoon 

terug naar China. Op eigen kosten uiteraard.

   NIEUWS

ACTUEEL
GETEST, GEPROBEERD & ANDER NIEUWS

GETEST
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Vergoeding 
bij storing in 
elektriciteit
Bij een stroomstoring van meer  
dan vier uur heb je recht op een 
vergoeding. Op de website van de 
netbeheerder staat een overzicht 
van de storingen. 
De hoogte van de vergoeding  
hangt af van je aansluiting en 
 hoelang de storing heeft geduurd. 
Bij een ‘standaard’ aansluiting,  
van maximaal 3 x 25 ampère, krijg 
je bij een storing van vier tot acht 
uur €35 vergoed. Duurt de storing 
langer dan acht uur, dan krijg je 
voor elke vier uur daarna €20 extra. 
De netbeheerder betaalt deze ver-
goeding automatisch uit binnen  
zes maanden. 
Wil je hier niet op wachten of heb  
je aantoonbaar meer schade?   
Gebruik dan onze voorbeeldbrief. 
Zie voor meer informatie: 
consumentenbond.nl/energie- 
vergelijken/netbeheer-energie.

‘Maak het ochtendritueel tot een avontuur 
met de Adventure Broodrooster van Russel 

Hobbs. Geïnspireerd op de schepen van 
 legendarische ontdekkingsreizigers, is deze 
krachtpatser in roestvrij staal en zwart een 

stijlvol keukenapparaat met een verhaal.’   
Bron: Blokker.nl

GEBAKKEN LUCHT

GETEST
Handige 
keukenhulp
Ben je door de coronamaatregelen meer 
zelf aan het kokkerellen? En zoek je een 
keukenhulp die niet te veel kost? Een 
staafmixer is een handzaam en vriende-
lijk geprijsd apparaat waar je veel mee 
kunt doen. Je pureert er ingrediënten 
mee tot smoothies of soep, of maakt  
er lekkere sausjes mee, zoals pesto. 
En voor een klein kind maak je in een 
handomdraai een groente- of fruithapje. 
Uitgebreidere modellen hebben extra 
 accessoires, zoals een hakmolen en garde. 
Met een hak molen kun je bijvoorbeeld 
uien, kruiden en noten hakken en met 
een garde slagroom en eiwitten kloppen.
De Bosch MSM67140 kost €50 en is zowel 
Beste Koop als Beste uit de Test. Deze 
staafmixer pureert en mengt uitstekend 
en heeft een goede hakmolen. Voor een 
tientje extra koop je de MSM67170. Die 
heeft ook een garde. 

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/
staafmixer

GETEST
Goede 
smartwatch 
De Huawei GT 2e is met een richtprijs  
van €135 voordeliger dan veel andere 
smartwatches. En hij krijgt als Testoor-
deel een mooie 8,1. Met zijn scherpe  
prijs is deze Huawei Beste Koop bij de 
smartwatches. Hij is prettig en eenvou-
dig te  be dienen en voelt stevig aan. Ook 
heeft hij een mooi, duidelijk scherm.  
Het horloge is vooral geschikt om sport-
activiteiten bij te houden. Zo meet hij  
het aantal stappen en de afgelegde 
 afstand heel precies. Ook de hartslag-
meter doet zijn werk goed. En de accu 
ging superlang mee in onze test. De 
smartmogelijkheden zijn helaas wel wat 
beperkt. Je kunt bijvoorbeeld niet reage-
ren op berichten via de smartwatch.  

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/smartwatch

   NIEUWS
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Winnaar 
gratis  groene 
energie 
De familie Vasbinder uit Koog aan de 
Zaan is de gelukkige winnaar van één jaar 
gratis groene energie van een duurzame 
leverancier. Dat is de uitkomst van de 
verloting onder overstappers van het 
Zekergroen Energiecollectief van de  
Consumentenbond en Natuur & Milieu.  
Het eerste Zekergroen Energie collec
tief ging in april van start. Aan het 
collectief mochten alleen de aller
groenste energie leveranciers mee
doen. Die moesten minimaal een 8,5 
scoren in de Stroom ranking van de 
Consumentenbond, Natuur & Milieu, 
Greenpeace en WISE. Onder de ruim 
3700 overstappers naar één van deze 
leveranciers werd een jaar gratis  
energie verloot.

Eigenaar  
camera in 
strafdossier
Heb je een beveiligingscamera (zie ook 
onze test op pagina 10), dan kun je deze 
aanmelden bij het project ‘Camera in 
beeld’. Dat is een politieregister met de 
locaties van inmiddels zo’n 270.000 came
ra’s. Bij bijvoorbeeld een inbraak kunnen 
politiemedewerkers snel opzoeken welke 
camera’s mogelijk verdachten hebben 
gefilmd. De politie kan vervolgens deze 
beelden opvragen. Op de site van het 
 politieproject stond tot voor kort dat al
leen politiemensen dit materiaal bekijken, 
maar dat klopt niet. De beelden kunnen 
in een strafzaak aan het strafdossier 
worden toegevoegd, inclusief het adres 
van de cameraeigenaar. Het is goed dit 
te beseffen voordat je met je camera een 
stukje van de straat filmt, bijvoorbeeld 
om je auto in de gaten te houden. De  
politie heeft op ons verzoek de ‘Camera  
in beeld’pagina op de site aangevuld  
met deze informatie. Maar wijst er ook 
op dat camerabeelden altijd gevorderd 
kunnen worden, of je nu deelneemt aan 
het project of niet.  
Meer informatie en inschrijven:  
politie.nl/themas/camerainbeeld.html 

Doe langer 
met de accu
Een smartphone of laptop die ‘s mid-
dags al begint te zeuren om stroom, 

is erg irri - 
tant. En  
helemaal 
niet nodig. 
Door slim 
om te gaan 
met de 
accu, zorg 
je ervoor 
dat je de 
hele dag 

kunt werken. Maar ook dat de accu 
zo lang mogelijk in een goede condi-
tie blijft. In de nieuwste Digitaalgids 
staan praktische tips voor apparaten 
met Windows, macOS, Android en 
iOS. Heb je gps en bluetooth wel 
altijd en overal nodig? Vast niet, dus 
die kunnen uit. En de schermverlich-
ting, de grootste stroomvreter, kan 
misschien wel een beetje minder fel. 
Energie besparen lukt op een laptop, 
smartphone en tablet al met een paar 
klikken. Het artikel laat zien waar je 
die handige instellingen vindt. 

Lees het (gratis) artikel op  
consumentenbond.nl/ 
artikeldigitaalgids

WAARSCHUWING

De SmartKidBelt 
autogordel voor kinderen is onveilig, zo blijkt uit 

onze botsproef. Wij raden het gebruik daarom  
sterk af en pleiten voor een verkoopverbod.

Zie consumentenbond.nl/smartkidbelt 

ONAFHANKELIJK & ADVERTENTIEVRIJ

 Dit zijn de trucs  Laat je niet plukken   

Dossier
ID-FRAUDE

Lang leve de accu
Minder vaak opladen  

Software-abonnementen
Betaal niet te veel

met
fraudetest
Webshops

NUMMER 5 | SEPT/OKT 2020 | €6,25

VPN-diensten
Kies de beste

01_DG05_cover.indd   1 24-08-20   09:27

UIT DE DIGITAALGIDS

   NIEUWS
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Calvé heeft drie pindakaasvariaties 
 geïntroduceerd onder de merknaam 
‘De Branders’. Ze verschillen in de mate 
waarin de pinda’s gebrand en gemalen 
zijn: donker gebrand & grofgemalen, 
medium gebrand & lichtgemalen en licht 
gebrand & fijn gemalen. Dit onderscheid, 
dat een beetje aan koffiebonen doet den-
ken, is volgens Calvé voor de fijnproever. 
Maar de prijs is met €2,49 per 210 gram 
aan de hoge kant. 
Na het besmeren en proeven van een 
boterham stellen de pindakazen toch wat 
teleur: ze bieden een weinig bijzondere 
smaak. De donker gebrande & grofgema-
len variant ruikt erg lekker, maar is vrij 
droog. De licht gebrande & fijngemalen 
variant ruikt minder sterk naar pinda’s, 
maar is wel heel smeuïg. De medium 
gebrande & lichtgemalen variant zit er 
qua geur en structuur tussenin. Ze zijn 
alle drie lekker, maar minder spannend 
dan verwacht. Ter vergelijking: gewone 

CoronaMelder    
De app CoronaMelder van de over-
heid is in een aantal regio’s getest. 
Hij wordt binnenkort landelijk 
ingevoerd. De app zorgt ervoor dat 
je, als je in contact bent geweest 
met een besmet persoon, eerder 
gewaarschuwd kunt worden. Mits 
de app op je telefoon staat natuur-
lijk. De verwachting is dat de app 
effectief is als minstens 20% van de 
bevolking hem gebruikt. Het is af-
wachten of dat gehaald wordt. Deze 
app is makkelijk in het gebruik: je 
hoeft na de installatie niets in te 
stellen. Hij blijft op de achtergrond 
actief. Een minpunt is dat hij vaak 
niet werkt op telefoons ouder dan 
vijf jaar. Een iPhone moet iOS 13.5 
hebben en een Androidtelefoon 
(zoals een Samsung) minimaal 
Android 6. Minstens 1,5 miljoen 
 Nederlanders hebben geen geschik-
te smartphone. Wij hebben tijdens 
de ontwikkeling van de app strenge 
eisen aan de privacybescherming 
gesteld, samen met organisaties als 
Bits of Freedom. Veel eisen lijken 
ingewilligd, al is er hier en daar 
nog werk aan de winkel, vindt ook 
de Autori teit Persoonsgegevens. 
Er komt daarom een spoedwet die 
misbruik van de app-gegevens ver-
biedt en de vrijwilligheid van het 
gebruik garandeert. Zie ook consu-
mentenbond.nl/coronamelder

Nieuwe  
variaties  
pindakaas

GEPROBEERD

Calvé-pindakaas zit qua ‘roostergraad’ 
tussen medium en donker gebrand in.  
De voedingswaarde verschilt weinig met 
die van gewone Calvé-pindakaas. Het 
percentage pinda’s is wel iets hoger: 90 
tot 91% in plaats van 85%. Qua zout-
gehalte zijn ze allemaal vergelijkbaar,  

met ruim een halve gram per 100 gram 
pindakaas. Er is geen suiker toegevoegd.  
Maar als je een echt gezonde pindakaas 
wilt, kun je beter een variant met 100% 
pinda kopen. Die is namelijk vrij van 
toevoegingen.

@ OP ONZE SITE 
Zie de video: consumentenbond.nl/
smaakbazen

GEPROBEERD

De smaak van de 
pindakazen stelt 
toch wat teleur

   NIEUWS
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Zorgen om 
welzijn 
vleeskuikens
Pluimveehouders leven de 
regels voor dierenwelzijn vaak 
onvoldoende na. Uit inspecties 
van de Nederlandse Voedsel- en 
 Warenautoriteit (NVWA) in 2019, 
blijkt dat 42% van de gecontro-
leerde vleeskuikenhouders 
overtredingen beging. Bij die 
bedrijven werden regels voor 
bijvoorbeeld de hoeveelheid licht, 
de kwaliteit van het strooisel 
en de hoeveelheid kuikens niet 
nageleefd.
Daarnaast controleerde de NVWA 
bij slachthuizen op ontstekingen 
aan de poten van de kuikens. Het 
aantal en de ernst van die ontste-
kingen geven volgens de NVWA 
een goed beeld van de mate van 
dierenwelzijn. Als de controleurs 
bij een slachthuis te veel ont-
stekingen signaleren, wijst dat 
op slechte leef omstandigheden 
voor de kuikens. Dan krijgt de 
kuikenhouder een waarschuwing 
of boete. In totaal zijn er in 2019 
bij 26% van de slachterijen 301 
waarschuwingen en 118 boetes 
uitgedeeld. De NVWA vindt de 
uitkomsten zorgelijk. Vanwege 
deze teleurstellende resultaten zal 
de voedselwaakhond de komende 
jaren blijven controleren.

KPN Glasvezel is in het tweede 
 kwartaal van 2020 Beste uit de Test 
bij de alles-in-1-providers, met een 
Testoordeel van 8,0. 

Voor dit onderzoek houden 10.000 
panel leden maandelijks de ervaringen 
met hun provider bij. Wij maken elk 
kwartaal de balans op. In de eerste drie 
maanden van dit jaar stonden Delta 
Kabel en XS4All Glasvezel nog bovenaan, 
maar door een lager oordeel voor de 
klantenservice zijn ze iets gezakt. Ook 

Beste 
alles-in-1
provider  

een aantal andere providers scoort een 
stuk minder op dit punt. Mogelijk door 
een toegenomen druk op de klanten
service tijdens de coronacrisis. KPN 
Glasvezel doet het altijd al goed in onze 
providertest, maar moet XS4All Glasvezel 
vaak boven zich dulden. Deze keer zit het 
verschil ‘m vooral in de providerwaarde
ring, waarbij meer klanten van XS4All 
aan gaven aan overstappen te denken.

@ OP ONZE SITE consumentenbond.nl/ 
providermonitor

PROVIDERS BEOORDEELD

GETEST

   NIEUWS

 Beste uit de Test   8 en hoger • * Gebaseerd op het totaaloordeel van klanten en de mate waarin ze een 
overstap overwegen

PROVIDER TEST-
OORDEEL

KWALITEIT 
INTERNET

KWALITEIT 
TELEFONIE

KWALITEIT 
TELEVISIE

KLANTEN-
SERVICE

PROVIDER-
WAARDE-

RING *

KPN Glasvezel 8,0 8,2 8,7 7,5 7,3 8,2

XS4All Glasvezel 7,9 8,4 8,8 7,7 7,5 7,3

KPN DSL 7,8 7,9 8,7 7,4 7,0 8,0

Telfort Glasvezel 7,8 8,2 8,4 7,7 7,5 7,1

XS4All DSL 7,8 7,9 8,7 7,5 7,9 6,8
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Tevreden 
over de 
bank?
Klanten van RegioBank zijn het meest 
 tevreden over hun bank. Met een 9,4 
krijgt deze bank het hoogste cijfer voor 
algemene tevredenheid. Dat blijkt uit ons 
jaarlijkse onderzoek onder ruim 11.000 
panelleden. Vorig jaar stond RegioBank 
ook al bovenaan. ING doet het iets beter 
dan vorig jaar, maar krijgt nog wel het 
laagste cijfer: een 7,1 (in 2019 een 6,7). 
Het minst tevreden zijn de panelleden 
over de verhouding tussen de kosten  
van bankieren en de diensten die de 
bank levert. Velen vinden het onbe - 
grij pelijk dat ze steeds meer moeten 
 betalen voor hun bankrekening, ter - 
wijl ze bijna alles zelf online regelen.  
Vooral klanten van ING, ABN Amro en 
Rabobank geven hun bank hiervoor  
een onvoldoende: respectievelijk 30%, 
27% en 25%. 

@ OP ONZE SITE consumentenbond.nl/ 
bankenmonitor

SPECIAL GELDGIDS

Snel isoleren 
is nu heel 
aantrekkelijk
Een duurzaam huis begint bij een goede 
isolatie. Het dichten van kieren en tocht-
gaten is meestal zo gepiept en effectief. 
Forsere maatregelen, zoals het isoleren 
van spouwmuren, vloer en dak, lopen 
vaak in de papieren. Gelukkig springt de 
overheid bij met de Subsidie Energie- 
besparing Eigen Huis (SEEH). Maar wacht 
niet te lang als je dergelijke maatregelen 
overweegt. Wanneer je de subsidie voor 
het eind van het jaar aanvraagt, betaalt 
de overheid ongeveer 30% mee. Ook 
volgend jaar is er een subsidie regeling 
voor isolatiemaatregelen, maar die is 
waarschijnlijk ongunstiger. 
De SEEH-subsidie vraag je aan bij  
de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland op rvo.nl/seeh. Je moet wel 
minstens twee maatregelen nemen in  
je huis. Nadat er één is uitgevoerd en 
betaald, kun je de subsidie aanvragen.  
De aannemer moet hiervoor een of 
meerdere uitvoerdersformulieren 
 ondertekenen en foto’s aanleveren. 
Deze documenten zijn nodig bij de 
 subsidieaanvraag.

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/seeh-subsidie

Schone 
handen 
Aan het begin van de corona-
crisis waren handgels vaak 
 uitverkocht. Maar nu zijn ze   
op elke straathoek te koop.  
Heb je er een nodig, let dan 
goed op het alcoholpercen - 
tage. De totale concentratie 
alcohol moet  minimaal 70%  
zijn om werkzaam te zijn  
tegen virussen. 
Kijk ook of je een legaal mid-
del in handen hebt. Er zijn 
handgels op de markt die niet 
officieel zijn toegelaten. De 
handgels moeten een toe-
latingsnummer hebben dat 
bestaat uit 4 of 5 cijfers met  
aan het einde een N. Of uit 
11 cijfers en beginnend met NL.  
Overigens heeft handen wassen 
met water en zeep nog altijd 
de voorkeur. Handgels werken 
minder goed op vieze handen. 
Ook kunnen ziekteverwekkers 
 ongevoelig worden voor de  
handgels. 

@ OP ONZE SITE  
consumentenbond.nl/handgels

Wat betekenen de kabinetsplannen  
voor je portemonnee? Op geldgids.nu/

kennismaken vind je onze online 
Prinsjesdag-special met daarin alle  

wijzigingen voor 2021. Plus een handige  
rekentool, waarmee je snel ziet hoeveel 

netto inkomen je volgend jaar krijgt.

   NIEUWS




