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In 20 minuten 
opgeladen
De nieuwe smartphone OnePlus 
10T 5G laadt op van 0 tot 100% 
in 20 minuten. Zo snel hebben 
we nog nooit eerder gezien in 
onze test van mobiele telefoons. 
Het opladen gebeurt met een 
 oplader van 150 Watt. Die op -
lader maakt gebruik van een 
merk eigen techniek, die  OnePlus 
 Supervooc noemt. 
In onze test was de smartphone 
na een kwartier al 91% opgeladen,  
Of je hier de dag mee doorkomt, 
hangt natuurlĳ k af van hoe inten-
sief je de smart phone gebruikt. 
Bĳ  het snel op laden kan schade 
aan de accu optreden. Daardoor 
daalt de 
 capaciteit, 
en dus de 
maximale 
 accuduur. 
Maar vol-
gens One-
Plus is de 
levensduur 
van de accu 
in de 10T 
5G-smart-
phone 
juist toe-
genomen. 

Onze test matrassen is aangepast. Er is 
een nieuw testonderdeel ‘duurzaamheid’. 
En een bĳ behorend predicaat Groene 
Keuze voor matrassen die hoog scoren 
op duurzaamheid én goed uit de test 
komen. Duurzaamheid is een belangrĳ k 
thema bĳ  matrassen. Ze worden namelĳ k 
vaak niet gemaakt van milieuvriendelĳ ke 
materialen. En afgedankte matrassen 
zorgen voor een uitdaging om ze goed te 
recyclen. Vandaar dat we voor het duur-
zaamheidsoordeel kĳ ken naar onder meer 
levensduur, wasbaarheid en milieubelas-
ting van de gebruikte materialen. Op dit 
moment zĳ n zeven matrassen een Groene 

Keuze, zie consumentenbond.nl/matras. 
En zie ook pagina 8 voor de Beste Koop 
en Beste uit de Test.
Ook voor (wit)wasmiddelen en stofzuigers 
 onderscheiden we sinds kort de duur-
zamere keuzes. In de wasmiddelentest 
letten we op de milieu-impact van de 
ingrediënten, de  doseer- en milieugerela-
teerde adviezen op de verpakking en de 
duurzaamheid van de verpakking. Bĳ  de 
stofzuigers bepalen we de duurzaamheid 
onder andere op basis van het energie-
verbruik, de levensduurindicatie en of de 
stofzuiger stofzakken, wasbare filters en 
gerecycled plastic bevat.

Groene Keuze

In het kort
Getest, geprobeerd & ander nieuws

Nieuw

GROENE
KEUZE
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Langer naar 
achteren kijken
In Scandinavische landen is het al 
heel gewoon: daar zit een kind tot 
een lengte van 125 cm achteruitkĳ -
kend in hetzelfde autostoeltje. Dat 
is bĳ  een leeftĳ d van zo’n 6 of 7 jaar. 
In Nederland is een peuterstoeltje 
en daarna een stoeltje voor oudere 
kinderen gebruikelĳ k. Wĳ  hebben 
drie ‘Scandinavische’ stoeltjes 
getest. Ze zĳ n aan de prĳ zige kant. 
Ook nemen ze veel ruimte in omdat 
het kind langer achteruitkĳ kend 
vervoerd wordt. Zeker de eerste 
jaren biedt zo’n stoeltje lekker veel 
ruimte aan het kind. Maar als het 
groeit, wordt dat natuurlĳ k minder. 
De Axkid One scoort met een 7,1 het 
hoogst, dankzĳ  het gebruiksgemak.

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/
extralangachteruit

Je kunt bĳ  de Belastingdienst een finan-
ciële bĳ drage (toeslag) aanvragen voor 
de kosten van je zorgverzekering, huur of 
opvang van je kind. Het is nu een goed 
moment om de toeslagen voor het nieu-
we jaar aan te vragen of aan te passen. 
Vooral als er iets in je situatie verandert. 
Bĳ voorbeeld als je gaat samenwonen of 
juist uit elkaar gaat, een kind krĳ gt of een 
partner verliest. Maar ook veranderin-
gen in je inkomen of vermogen hebben 
invloed. Denk aan een nieuwe baan of 
pensionering. 
Veel mensen vragen ten onrechte geen 
toeslag aan. Vooral zorgtoeslag wordt 
vaak vergeten. En dat is zonde van het 
gemiste geld. Na alle media-aandacht 
rondom de toeslagen is het begrĳ pe-
lĳ k dat een aanvraag doen spannend 
kan zĳ n. Bekĳ k onze tips om de meest 
gemaakte fouten te voorkomen, op 
consumentenbond.nl/tips-toeslagen.

Zo’n 40% van de consumenten geeft zĳ n 
bank een onvoldoende voor de kosten. In 
2021 was dit nog 20%. Dat blĳ kt uit ons 
jaarlĳ kse panelonderzoek. We ondervroe-
gen ruim 14.000 panelleden over inter-
netbankieren, mobiel bankieren, kosten, 
communicatie en service van de bank.
Veel panelleden vinden het onbegrĳ pelĳ k 
dat ze steeds meer moeten betalen, ter-
wĳ l er niets tegenover lĳ kt te staan. Vooral 
ABN Amro, ING en Rabobank springen er 
negatief uit. Meer dan de helft van hun 
klanten geeft hiervoor een onvoldoende: 
57% (ABN Amro en ING) en 53% (Rabo-
bank). Alle banken krĳ gen voor het totale 
plaatje een voldoende, maar de onderlin-
ge verschillen zĳ n groot. Zo scoort Regio-
Bank het best op algemene tevredenheid, 
met een 9,5. ABN Amro eindigt met een 
6,7 op de laatste plek, net als in 2021. 

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/bankenmonitor

Loop geen 
 toeslag mis

Ontevreden 
over de
bank kosten

Op consumentenbond.nl/blackfriday 
houden we ook dit jaar weer de 

nep aanbiedingen én goede deals rond 
Black Friday voor je in de gaten 

Aanbiedingen
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Uit de Digitaalgids

Minder vaak
opladen
Moet je smartphone elke dag aan 
de oplader, of nog vaker? Kĳ k dan 
eens hoe je stroom kunt besparen. 
De meeste winst boek je als je het 
scherm dimt en instelt dat het zo 
kort mogelĳ k aan staat. En gebruik 
de donkere modus, al scheelt dit 
alleen als je een telefoon met een 
modern oled-scherm hebt. Dan 
verbruikt een zwarte pixel geen 
stroom. Nog een tip: schakel gps 
en draadloze manieren om infor m a  -
tie uit te wisselen uit. Bĳ voorbeeld 
bluetooth en NFC. Deze functies 
verbruiken continu stroom, terwĳ l 
je ze maar zelden gebruikt. En dan 
hebben telefoons ook nog verbor-
gen instellingen om energie te 
besparen. We laten in de Digitaal-
gids zien hoe je deze instellingen 
aanpast voor Android en iOS en 
geven nog veel meer tips. Lees 
het gratis artikel op consumenten-
bond.nl/artikeldigitaalgids

Als je geld aan een goed doel geeft, wil 
je dit op de beste manier doen. Voor het 
goede doel, maar ook voor jezelf. Met ons 
online stappenplan bepaal je aan welk 
doel en op welke manier jen doneert. 
De belangrĳ kste stap is bedenken welke 
‘problemen’ je echt raken. Dan kun je 
gericht een keuze maken uit al die dui-
zenden goede doelen. De volgende stap 
is bepalen of je eenmalig of periodiek wilt 
geven. Periodiek doneren levert onder 
bepaalde voorwaarden belastingvoordeel 
op. In ons stappenplan helpen we je een 
keuze te maken. 
Daarnaast noemen we een aantal manie-
ren om meer invloed te hebben op de 
besteding van je gift. Zodat je geld 
terechtkomt bĳ  de projecten die je echt 
belangrĳ k vindt. En we geven een aantal 
praktische tips om je donatie goed te 
regelen. Zo geef je slim en met een plan.  

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/slim-doneren

Ruim één op de vĳ f van onze panelleden 
die tv kĳ ken via Ziggo heeft nog een 
 energieslurpende Mediabox XL staan. 
Deze tv-ontvanger verbruikt 34 Watt in 
de standby-stand ‘Snelle start’. Als je 
die 22% van ons panel projecteert op de 
3,7 miljoen tv-klanten van Ziggo, gaat het 
om maar liefst 814.000 decoders. 
Het jaarlĳ kse stroomverbruik van elke 
 decoder is ongeveer 300 kWh (circa 
€120 aan stroomkosten bĳ  het tarief vanaf 
 januari). Dit staat staat gelĳ k aan de jaar-
opbrengst van één zonnepaneel en bĳ na 
10% van het gemiddelde energieverbruik 
van een huishouden. 
Ziggo was al een omruilprogramma ge-
start. Het bedrĳ f beloofde ons extra vaart 
te maken gezien de energiecrisis. Klanten 
kunnen een vervangende Next Mini tv- 
decoder aanvragen die 10 keer zuiniger is. 
Ziggo rekent hier wel €20 administratie-
kosten voor. Houd er rekening mee dat bĳ  
het omruilen een eventuele korting op het 
abonnement vervalt. Tot er een zuinige 
ontvanger is aangesloten, adviseert Ziggo 
de MediaBox XL in Eco-standby-modus te 
zetten. Het opstarten kost dan wel telkens 
enkele minuten.

Slim geven aan
goede doelen 

Energieslurper 
omruilen

Digitaalgids

Nepshops

Meer met Mail

  Leer de handige kneepjes 

van Windows Mail 

Budgettelefoons

  De beste smartphones 

onder de €350 op een rijSlot en grendel

  Het grote belang van 

tweefactorauthenticatie
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€9,60 per jaar betalen ING-klanten per 
1 januari extra voor hun betaalpakket. Check 

op onze site welke bank het goedkoopst is.
.

consumentenbond.nl/betaalrekening/vergelĳ ker

Dure betaalrekening
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Het bekendste chocolademelkmerk kon 
natuurlĳ k niet achterblĳ ven in de trend 
van plantaardige alternatieven. Sinds 
kort is er dan ook Chocomel Plantaardig. 
Hoe smaakt die? En wat is het verschil 
met Chocomel Halfvol?

We lieten 13 proevers beide varianten 
drinken. Iedereen merkte een verschil 
in smaak. De plantaardige variant is iets 
minder romig dan de reguliere Chocomel, 
maar wel zoet en chocoladeachtig. En 
daarom viel hĳ  goed in de smaak bĳ  de 
proevers. 
Vergeleken met de zuivelvariant is deze 
Chocomel Plantaardig vriendelĳ ker voor 
dier en milieu. De productie van 200 ml 
plantaardige chocolademelk leidt tot vier 
keer minder CO2-uitstoot dan bĳ  de zui-
velvariant. Helaas is de plantaardige versie 
niet goedkoper: €2,99 versus €2,29. 
Chocomel Plantaardig is niet per se ge-
zond. Net als andere chocolademelk bevat 
deze drank veel toegevoegd suiker. 
De halfvolle variant bestaat uit melk, 

Plantaardige 
chocomel

suiker en cacao. Het plantaardige zusje is 
gemaakt van water, suiker, cashewnoten, 
cacaopoeder en -boter. In melk zit veel 
verzadigd vet. Met de plantaardige variant 
krĳ g je iets minder van deze ongezonde 

Geprobeerd

Net getest

Goed geluid
De Marshall Emberton II is de nieuwe 
Beste uit de Test in de categorie mid-

delgrote draadloze speakers met accu. 
Door de relatief lange accuduur (21,5 
uur) is deze Marshall erg geschikt om 

mee te nemen. Hĳ  klinkt goed voor een 
speaker van nog geen 20 centimeter, 
maar springt ook weer niet boven de 
concurrentie uit. Wel scoort hĳ  hoog 
op richtingsgevoeligheid (8,8). Dat 

betekent dat er weinig klankverande-
ring is bĳ  het luisteren onder een hoek, 

dus als je niet recht voor de speaker 
staat. Verbinden gaat via bluetooth, 

via wifi is niet mogelĳ k. Hĳ  heeft 
ook geen lĳ ningang voor bedrade 

muziekbronnen. Er is een goede en 
eenvoudige app beschikbaar waarmee 

je afspeelfuncties kunt regelen. 

Testoordeel: 7,3
Richtprĳ s: €170

Voordelen
+ Lange accuduur

+ Mooi, ruimtelĳ k geluid

Nadelen
– Bas en hoge tonen alleen te 
 regelen met voorinstellingen 
– Klinkt onzuiver op maximaal 

volume

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/

draadloze-speaker

 Hij is iets 
minder romig, 

maar wel zoet en 
chocoladeachtig

vetten binnen. Wel is het eiwitgehalte van 
de plantaardige chocolademelk de helft 
minder dan bĳ  de halfvolle. 
Als je geen dierlĳ ke producten eet, is het 
juist goed om op de eiwitinname te letten. 
Maar daar zĳ n genoeg gezondere alterna-
tieven voor.  

In het kort.indd   7 11/10/2022   1:52:21 PM
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Eindelijk 
repareerbaar
Goed nieuws: de Europese 
Commissie heeft een pakket aan 
maatregelen bedacht dat ervoor 
moet zorgen dat je smartphones 
en tablets een stuk langer kunt 
gebruiken. Een van de belangrĳk-
ste eisen is dat elke telefoon en  
tablet minstens drie jaar ‘gewone’ 
software-updates moet krĳgen en 
vĳf jaar veiligheidsupdates. Bĳ veel 
budgettelefoons is dat nu nog niet 
zo. Ook komen er minimale eisen 
voor robuustheid en de levensduur 
van de accu. 
Maar minstens zo belangrĳk is dat 
telefoons die kapot gaan, makke-
lĳker te repareren worden. Dit be-
tekent dat ze goed te demonteren 
moeten zĳn. Maar ook dat onderde-
len vĳf jaar lang leverbaar blĳven, 
en dat die binnen een werkweek 
geleverd worden. Consumenten 
moeten belangrĳke onderdelen als 
scherm en accu ook zelf kunnen 
bestellen. 
Daarnaast komt er een energielabel 
op alle smartphones. Met daarop 
naast de bekende energieklasse 
een verplichte score voor repareer-
baarheid, valbestendigheid en de 
gebruiksduur en levensduur van 
de accu. Als alles volgens plan ver-
loopt, moeten de fabrikanten vanaf 
eind 2024 aan de eisen voldoen. 

Onze test matrassen is aangepast. Dat 
leidt tot een nieuwe Beste uit de Test 
en Beste Koop die nu ook het predicaat 
Groene Keuze hebben. 

Beste uit de Test is de Emma Hybrid, 
met een 7,3 als Testoordeel (€460). Deze 
matras heeft een goede score voor lig-
comfort. Dat komt vooral door de goede 
drukverdeling. We denken daarom dat de 
Hybrid lekker zal liggen voor veel mensen. 
Verder gaan we ervan uit dat deze matras 
zeer lang mee zal gaan. Hĳ haalt namelĳk 
een van de hoogste scores voor levens-
duur. We testen dit door een wals 30.000 
keer over de matras te laten rollen, om  
zo jarenlang gebruik na te bootsen. Ook 
is de hoes goed wasbaar en krĳg je lang 
garantie op deze Emma. Dat alles draagt 
bĳ aan een goede score voor duurzaam-
heid. Daarom is deze matras een Groene  
Keuze. We krĳgen helaas wel veel klachten 
over de dienstverlening van Emma. 
De nieuwe Beste Koop is de Easy 1600 

Elastifoam koudschuim van Leen Bakker, 
met een 7,1 als Testoordeel. Het opvallend-
ste pluspunt aan deze matras is de prĳs 
(€140) en de goede prĳs-kwaliteitverhou-
ding. Een goede optie dus als je niet te 
veel geld wilt uitgeven. Ook deze matras 
is een Groene Keuze. Dat is te danken 
aan de lange verwachte levensduur, de 
goede wasbaarheid van de hoes en de 
(relatief) lage milieubelasting. Dat laatste 
komt vooral omdat het een lichte, simpele 
matras is waarvoor maar weinig materiaal 
is gebruikt. Opvallend is ook de hoge sco-
re voor ligcomfort. Die ligt ver boven het 
gemiddelde en dat is bĳzonder voor een 
simpele en relatief goedkope matras. 
Uit onze test blĳkt dat geen enkele matras 
overal goed op scoort. En wat de beste 
en fĳnste matras voor je is, is natuurlĳk 
heel persoonlĳk. Kĳk op onze site voor alle 
testresultaten.    

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/matras

Duurzaam én 
lekker slapen

Net getest
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Zorgverzekeraar VGZ is de grootste stĳ ger 
in de Eerlĳ ke Verzekeringswĳ zer. VGZ, 
waartoe ook labels als Bewuzt, IZA, IZZ 
en UMC behoren, krĳ gt voor de manier 
waarop die de premiegelden belegt nu 
gemiddeld een 7,8. Bĳ  de vorige meting 
in 2020 was dit nog een schamele 2,5. In-
middels is VGZ de op een na duurzaamste 
verzekeringsgroep, na ASR (8,9). De score 
van VGZ is hoger dan die van Achmea met 
onder meer Zilveren Kruis (7,5). Ook de 
zorgverzekeraars CZ (van 1,5 naar 5,9) en 
Menzis (van 1,6 naar 5,4) laten een flinke 
verbetering zien in hun duurzame beleg-
gingsbeleid. Er is vooral nog werk aan de 
winkel voor Zorg & Zekerheid (4,4), Univé 
(3,9), ONVZ (2,9) en DSW (2,6). 
De Eerlĳ ke Verzekeringswĳ zer is een 
 samenwerkingsverband van OxfamNovib, 
Amnesty International, World Animal 
Protection, Milieudefensie, Pax, Risk 
Verzekeringen en de Consumentenbond. 
De Verzekeringswĳ zer beoordeelt verze-
keraars op 14 ‘duurzame’ thema’s. Denk 
aan klimaatverandering, mensenrechten, 
dierenwelzĳ n en gendergelĳ kheid. 

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/
duurzame- verzekeraar

Beleggen 
verzekeraars  
met zorg?

De slimme lampen van Philips Hue hebben 
na een gratis update een nieuw handig-
heidje: ze kunnen je huis een bewoonde 
indruk geven wanneer je er niet bent. 
Je vindt ‘Aanwezigheid nabootsen’ in de 
nieuwste versie van de Hue-app, bĳ  het 
onderdeel Automatiseringen. Je kunt daar 
aangeven welke Hue-lampen in een grillig 
patroon aan en uit moeten gaan. 
Het doel is inbrekers af te schrikken, 
omdat ze denken dat er iemand thuis is. 
De functie werkt goed en kan een uitkomst 
zĳ n tĳ dens je vakantie. Maar vergeet dan 
niet de post en de kranten die zich opsta-
pelen tĳ dens je afwezigheid. Schakel bĳ -
voorbeeld een aardige buur in om die weg 
te halen. Wie geen slimme lampen heeft 
van Philips Hue, kan ook een eenvoudige 
schakelklok kopen om een gewone lamp in 
en uit te schakelen. 

Alsof je 
thuis bent

Deze maand toegevoegd op onze site

4 koelkasten
5 vaatwassers

2 draadloze speakers

13 autostoeltjes
10 steelstofzuigers
3 activity trackers

Net getest

Bekĳ k alle testresultaten op consumentenbond.nl/test

Bieden met 
een certificaat
Als je biedt op een huis, ben je 
zelden de enige. Met een bied-
certificaat maak je meer kans dat 
de verkoper kiest voor je bod. In 
het certificaat verklaart een hypo-
theekadviseur tot welk bedrag je 
een huis kunt kopen. Dat geeft de 
verkoper meer zekerheid dat de 
koop doorgaat. 
Je kunt een biedcertificaat aan-
vragen bĳ  een aantal banken en 
 onafhankelĳ ke hypotheekadvi-
seurs. Ook bĳ  Consumentenbond 
Hypotheekadvies. In een gratis 
oriëntatiegesprek bespreek je je 
financiële situatie. Na dat gesprek 
ontvang je het biedcertificaat en 
weet je tot welk bedrag je kunt 
gaan bieden. 
Vergeet niet om bĳ  een bod altĳ d 
een financieringsvoorbehoud 
op te nemen. Dan kun je zonder 
boete het koopcontract ontbinden 
als de hypotheek voor het huis 
toch niet rond komt. En houd de 
hypotheekrente in de gaten. Als 
die stĳ gt, wordt je maximale leen-
bedrag lager. 

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/
biedcertificaat

In het kort.indd   9 11/10/2022   1:52:33 PM




