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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

Oral-B kwam vorig jaar met 
een nieuw model elektrische 
tanden borstel: de iO. Inmiddels 
hebben we hem getest. Het 
vorige topmodel van Oral-B, de 
Genius, was Beste uit de Test. 
De iO neemt dat stokje nu over 
met een 8,0 als Testoordeel. 
Qua poetsresultaten hoef je 
geen revolutionaire verbeterin-
gen te verwachten: die waren 
al goed en blijven dat ook. De 
verbeteringen zitten vooral in 
de laad- en gebruikstijd. En hij 
maakt minder lawaai tijdens 
het poetsen. Maar de belang-
rijkste vernieuwing is het 
 ontwerp. De Oral-B iO is van  

Poetsen 
met een 
topborstel

mooi glad plastic. En hij heeft 
een groot scherm dat laat zien 
hoe ver je bent met poetsen.  
Op de duurdere versies is 
dat scherm zelfs in kleur. 
We testten twee versies met 
diverse poetsstanden, maar 
erg veel verschil merkten we 
niet. Alle iO’s krijgen daarom 
het predicaat Beste uit de Test. 
De prijs is wel een nadeel: de 
goedkoopste versie kost €165. 
Ook de speciale opzetborstels 
zijn flink aan de prijs. 

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/
elektrische-tandenborstel

Signaal
Al ruim tien jaar gebruik ik WhatsApp, maar 

dat begint steeds meer te knagen. In het 

begin had het nog wel wat sympathieks. 

 Binnen drie jaar wist het bedrijf zo’n 10% van 

de miljardenomzet van telecombedrijven  

te laten verdampen. We hoefden opeens niet 

meer te betalen voor sms’jes en konden  

gratis chatten. Maar gratis bestaat niet, dat 

wordt telkens weer duidelijk. In 2014 lijfde 

Facebook WhatsApp in, met de belofte 

de oorspronkelijke principes overeind te 

houden. Gebruikersgegevens zouden niet 

misbruikt worden voor commercie, daar 

hoefde niemand bang voor te zijn. De 

oprichter van WhatsApp en hoeder van 

de principes vertrok. Inmiddels gebruikt 

Facebook toch een bangmakende hoeveel-

heid gegevens. Telefoonnummers, ook van 

je contacten, informatie over je smartphone 

en nog veel meer. Onlangs werkte WhatsApp 

de voorwaarden en het privacybeleid bij. Niet 

akkoord gaan, betekent niet ‘appen’. Gelukkig 

verandert er in de EU niet veel, dankzij ons 

Europees privacybeleid. Maar wij zijn als 

redactie inmiddels toch overgestapt op het 

privacyvriendelijke alternatief Signal. Zie ook 

consumentenbond.nl/privacy-whatsapp.

   NIEUWS
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Geen toeslag 
mislopen 
Door een wetswijziging kregen 
honderdduizenden Nederlan ders 
in 2020 voor het eerst recht op 
huurtoeslag of een  kindgebonden 
budget. Wij vrezen dat een groot 
deel van deze groep de toeslag 
misliep. Je moet deze toeslagen 
namelijk zelf aan vragen. En dus 
maar net weten dat je er nu in-
eens recht op hebt. 
Het is de moeite waard om uit  
te zoeken of dat zo is. Zo’n toe-
slag levert je over 2020 meestal 
honderden en soms zelfs meer 
dan €1000 op. En je kunt gemis-
te toeslag over 2020 nog steeds 
aanvragen.
Ouders van een of meer kinderen 
onder de 18 jaar kunnen recht 
hebben op een kindgebonden 
budget als ze samen nog geen 
€90.000 per jaar verdienen. Ben  
je een huurder, ouder dan 23 jaar 
en heb je een inkomen tussen 
de €23.000 en €31.000? Dan is de 
kans groot dat je sinds januari 
2020 recht hebt op huurtoeslag. 

Kijk voor meer informatie op:  
consumentenbond.nl/ 
kindgebondenbudget en  
consumentenbond.nl/ 
huurtoeslag

498.731 keer zijn onze 
keuzehulpen in 2020 

geraadpleegd

TERUGBLIK

GEPROBEERD
Slim licht 
van Lidl
Na grote namen als Ikea, Hema en  
Action is ook Lidl begonnen met zo-
genoemde smart home-producten. 
De  Duitse supermarktgigant verkoopt 
slimme verlichting, slimme stekkers en 
sensoren. Wij probeerden de startset in 
combinatie met twee sensoren.
Deze startset werkt goed en is eenvoudig 
te installeren. Lidl Smart Home werkt via 
draadloze communicatie die Zigbee heet. 
De daarvoor benodigde ‘hub’ (apparaat 
dat het middelpunt van het netwerk is) 
wordt meegeleverd. Die hub is noodzake-
lijk, want je router of wifi-modem spreekt 
geen Zigbee-taal.
De slimme lampen uit de startset rea-
geren vlot. Zowel via de app als via de 
meegeleverde afstandsbediening. Je 
kunt de lampen instellen in allerlei mooie 
kleuren, maar dan schijnen ze niet zo 
fel. In de klassieke witte stand speelt dit 
niet. Stel je de lampen op fel wit licht in, 
dan hoor je wel een zachte zoem als het 
volledig stil is.
We probeerden ook de los verkrijgbare 
deur- en raamsensor en bewegingssen-
sor. Die kunnen lampen in huis inschake-
len als ze beweging waarnemen. Ze wer-
ken goed en zijn makkelijk toe te voegen 
aan een bestaande smart home-set. 

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/lidl-smarthome

Groener 
autorijden 
Minder vervuilend en zuiniger auto - 
rijden wordt steeds belangrijker. Wij 
 nemen deel aan het  ‘Green NCAP-test-
programma’. Daarmee zijn eind vorig jaar  
24 auto’s beoordeeld op schadelijke 
 uitlaatgassen en elektriciteits- en brand-
stofverbruik. De twee elektrische auto’s 
in de test, de Hyundai Kona en Renault 
Zoe R110, scoren het best. Beide worden 
als zeer schoon en zuinig beoordeeld. 
Drie populaire compacte auto’s, de VW 
Polo, Renault Clio en Peugeot 208, krijgen 
een gemiddelde score. De zwaardere 
(bestel)wagens scoren het slechtst: de 
VW Transporter, Mercedes-Benz V- Klasse 
en Opel Zafira.
De Hyundai Kona kun je privé leasen  
via ons Autolease-collectief, kijk op  
autoleasecollectief.consumentenbond.nl. 

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/ 
groenautorijden

   NIEUWS
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Duurzame 
energie
Wil je overstappen op groene energie? 
Dan is het soms lastig om een echt duur-
zame leverancier te vinden. Een die niet 
alleen groene energie aanbiedt, maar ook 
verder goed bezig is met duurzaamheid. 
Bijvoorbeeld door te investeren in her-
nieuwbare energie. We onderzoeken elk 
jaar, onder andere samen met Natuur 
& Milieu, welke leveranciers het groenst 
zijn. Voor ons Zekergroen Energie
collectief mogen alleen leveranciers  
een aanbod doen die in ons onderzoek  
een 8 of hoger scoren. Je kunt nu in
schrijven voor het Zekergroen Energie
collectief. De veiling vindt plaats op  
16 februari. Hoe meer inschrijvers, 
hoe beter de deal die we kunnen slui-
ten. Je beslist pas daarna of je op het 
aanbod ingaat. Aanmelden kan via 
consumentenbond.nl/zekergroen

GETEST
Navigeren 
met gratis  
app
TomTom heeft naast de betaalde GO 
Navigation-app nu een gratis variant, de 
AmiGO-app (Testoordeel 6,6). Hij is er voor 
iOS en Android. Een abonnement is niet 
nodig. De app kost niets, wat vaak betekent 
dat je als gebruiker ‘betaalt’ met je data. 
Maar TomTom meldt dat de gegevens die 
door de app verzameld worden, geanoni-
miseerd worden verwerkt. En dus niet te 
herleiden zijn naar de gebruiker of telefoon.
De AmiGO-app navigeert goed van A naar 
B. Wel zijn de instructies een stuk simpeler 
dan die van ‘grote broer’ GO Navigation. Zo 
worden straatnamen niet uitgesproken en 
geeft de app geen rijbaaninstructies. Ook 
heeft deze app een stuk minder moge-
lijkheden. Je hebt bijvoorbeeld altijd een 
dataverbinding nodig om AmiGO te gebrui-
ken. En je kunt geen bestemmingen uit je 
telefooncontacten gebruiken. De app toont 
wel verkeers en flitser informatie, maar 
geeft geen alternatieve routes. Conclusie: 
AmiGO is een bruikbaar navigatie-alterna-
tief, maar er zijn betere gratis apps, zoals 
Google Maps, Waze en Magic Earth (zie de 
link hieronder). 

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/navigatiesysteem

Oplichters 
laten niet los
’s Middags opgelicht via WhatsApp 
en ’s avonds nog een keer via bank-

spoofing. 
Het is een 
groeiend 
probleem. 
Slachtof-
fers van 
online 
fraude 
lopen 
een groot 
risico de-

zelfde dag nog een keer te worden 
opgelicht. Die tweede keer belt 
de fraudeur op en doet zich voor 
als bankmedewerker. Dat hij lijkt 
te bellen met het nummer van de 
bank (‘spoofen’) wekt extra vertrou-
wen. De oplichter biedt zogenaamd 
hulp aan bij het in veiligheid bren-
gen van het geld. In plaats daarvan 
plukt hij zijn slachtoffer financieel 
kaal. De truc kent verschillende 
vormen. Er is zelfs een variant 
waarbij de oplichter aan huis 
komt. De Digitaalgids doet de trucs 
uit de doeken. Lees het (gratis) 
artikel op consumentenbond.nl/ 
artikeldigitaalgids

TERUGBLIK

In 2020 is op onze site  
het meest gezocht op  

televisies, elektrische 
fietsen en laptops

ONAFHANKELIJK & ADVERTENTIEVRIJ NUMMER 1 |JAN/FEB 2021

DOSSIER
de beste 

smartphone
tips

Windows-geheimen
Ontdek slimme functies

Printen via wifi
Makkelijk en snel

Providercheck
Betaal niet te veel

DUBBEL
OPGELICHT

 onlinefraudeurs slaan vaak opnieuw toe

UIT DE DIGITAALGIDS

   NIEUWS



CONSUMENTENGIDS FEBRUARI 2021  7

Wat is er lekkerder in de winter dan 
opwarmen met een kom snert? Unox 
heeft naast Hollandse erwtensoep 
nu ook een vegetarische variant. De 
Hollandse erwtensoep bevat katen-
spek en rookworst, in de vegetarische 
soep zit vegetarische rookworst. Wat 
vinden onze proevers ervan?

Wij lieten een gezin van vier personen de 
gewone en de vegetarische erwtensoep 
blind proeven. De vegetarische variant 
haalden ze er zo uit. Maar de proevers 
vonden ze allebei lekker. De ‘echte’ mis-
schien iets lekkerder. 
Een duidelijk verschil is de dikte van de 
soep. Bij het opwarmen merk je al dat 
de Hollandse erwtensoep veel dunner  
is. Er zit wel iets meer groente in:  
95 gram per kom tegenover 88 gram 
in de vegetarische. De soepen zijn qua 
samenstelling, op het vlees na, niet heel 
verschillend. De vegetarische rookwor-

Eerste hulp 
bij hacks
Is je computer gehackt of heb 
je geklikt op een link in een 
phishingmail? Dan kun je sinds 
kort voor advies terecht bij onze 
Cyberhulplijn: 070 - 513 05 04.  
De eerste vijf minuten van het 
gesprek zijn gratis, daarna betaal 
je €1,20 per minuut (€1,49 voor 
niet-leden). De experts van de 
Cyberhulplijn geven advies bij 
hacks, malware en andere com-
puterproblemen en kijken op 
afstand mee. Ze onderzoeken de 
oorzaak, proberen de schade te 
beperken en helpen het probleem 
op te lossen.   
Op een foute link geklikt? Dan 
schonen we je e-mailbox op en 
controleren we je apparaat op 
 achtergebleven  virussen. Ook  
als je slachtoffer bent van tele-
fonische of online oplichting of 
last hebt van een computervirus, 
kun je bij de  Cyberhulplijn terecht 
voor hulp en advies. En bel ook 
 gerust als je twijfelt of je wel of 
niet gehackt bent.

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/ 
cyberhulplijn

Vegetarische
erwtensoep

GEPROBEERD

sten bevatten minder verzadigd vet dan 
rookworsten van vlees. Wel zijn ze on-
geveer even zout als ‘gewone’ rookwor-
sten. In een eerdere smaaktest scoorde 

de Unox vegetarische rookworst niet zo 
hoog. Maar in de vertrouwde soep is dit 
geen probleem, ook omdat er niet erg 
veel worst in zit. Bij vegetariërs zal deze 
snert dan ook best in de smaak vallen. 

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/ 
vega-erwtensoep

De vegetarische 
rookworst  bevat 
minder verzadigd 
vet, maar is net  
zo zout

   NIEUWS
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Microplastics 
verminderen
Een filter in wasmachines die 
microplastics uit de gewassen 
kleding opvangt. Dat kan een 
oplossing zijn om de hoeveelheid 
microplastics die in het milieu 
terechtkomen te beperken. Ook 
als kleding wordt gewassen voor 
verkoop is de uitstoot kleiner. 
Dat bleek eind vorig jaar tijdens 
een internationale conferentie 
van het Europees Agentschap 
Chemicaliën (ECHA). 
Deelnemers uit de industrie 
 spraken er met regelgevende 
instanties over de gevaren van 
microplastics en mogelijke op
lossingen. 
Microplastics komen via het 
 milieu in de mens terecht. Of 
ze in het lichaam opgenomen 
worden en wat dit betekent voor 
de gezondheid, daarover is nog 
weinig bekend. Wel wordt steeds 
duidelijker dat de eigenschappen 
van de microplastics, zoals de 
chemische samenstelling, groot
te en vorm, daarbij een belang
rijke rol spelen. 
De uitstoot van plastic in het 
milieu moet omlaag. Daarom 
hebben overheden en bedrijven 
afgesproken dat uiterlijk in 2030 
alle plastic verpakkingen en 
 producten in Europa van recy
clebaar plastic moeten zijn. In 
Nederland is dat al in 2025. 
Wil je producten kopen die ge
garandeerd zonder toegevoegde 
microplastics zijn, let dan op 
keurmerken zoals het Europees  
Ecolabel en Zero plastics inside.  
Op onze site staat meer infor
matie over keurmerken en 
 microplastics.

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/ 
microplastics

Action verkoopt een slimme deurbel 
met camera van LSC voor €38. Ook 
Kruidvat heeft twee modellen in het 
assortiment van €50, een Nedis en 
Kruidvat Smart. Dit zijn budgetprijzen 
voor slimme deurbellen, dus waar lever 
je op in? De beeldkwaliteit is prima. Je 
kunt zelfs in het donker goed zien wie 
er voor de deur staat. Ook het geluid is 
in orde. Alleen werken de apps om te 
kunnen communiceren met het bezoek 
nogal houterig en onhandig. En als 
 beveiligingscamera vallen ze ook tegen. 
Zo kun je beeldmateriaal bij alle drie 
laten opslaan op een geheugenkaartje.  
Die beelden zijn terug te kijken op je 
telefoon. Maar een kwaadwillende kan  
de deurbel van de gevel rammen en 
het bewijsmateriaal op het geheugen
kaartje eruit trekken. Alleen bij Nedis 

Goedkope 
slimme 
deurbellen  

kun je de beelden ook door een cloud
dienst laten opslaan. Dat kost €40 per 
jaar, waarbij je tot 14 dagen terug kunt 
kijken. Het monteren van de deurbellen 
is nog best een klus. Zo ontbreekt bij 
Nedis een voeding (stroomadapter). Je 
kunt hem op de voeding van de oude 
bel aansluiten, maar het is niet zeker of 
die voldoet. De LSC en Kruidvat Smart 
hebben een eigen voeding. Vervang 
je een klassieke deurbel door een van 
deze slimme exemplaren, dan hoor je 
geen geluidssignaal meer binnen bij de 
deur. Je moet dus continu je telefoon in 
de buurt houden. Voor het model van 
Nedis is een losse gong verkrijgbaar 
(€10) die een geluidssignaal geeft.

@ OP ONZE SITE consumentenbond.nl/ 
slimme-deurbellen-action-kruidvat

   NIEUWS
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Babyfoon 
met beeld en 
geluid
De Motorola Comfort 40 Connect (€130) 
is de nieuwe Beste Koop bij de baby
foons met beeld en geluid. Met deze 
babyfoon (Testoordeel 6,6) heb je alles 
in één voor een redelijke prijs: baby
camera, ouderunit met schermpje én 
een prima smartphoneapp. 
Als je meerdere kinderen in de gaten 
moet houden, kun je drie extra came
ra’s aansluiten op één ouderunit. Die 
ouderunit laat ook in het donker duide
lijk beeld zien (in kleur) en toont daar
naast het volume, de temperatuur in de 
babykamer, het batterijniveau van de 
ouderunit en de kwaliteit van de directe 
verbinding. Het bereik van de ouderunit 
is beperkt, maar kun je vergroten met 
de app ‘Hubble for Motorola Monitors’ 
op je smartphone. Hierdoor heb je ook 
nog eens superscherp beeld. 
Onhandig is dat het scherm van de 
ouderunit niet automatisch aangaat 
wanneer je kindje geluid maakt. Je moet 
het beeld dan zelf even aanzetten. Dit is 
te verhelpen door de powersavestand 
uit te zetten, maar dat gaat wel ten kos
te van de batterijduur. De babyfoon is 
verkrijgbaar bij onder andere Babypark, 
Babydump en Blokker.

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/babyfoon

Makkelijker 
gasvrij wonen
Besluit je zelfstandig je woning van het 
gas te halen? Dan hoef je binnenkort  
niet meer de circa €700 te betalen voor 
de verwijdering van de gasaansluiting. 
Een stap vooruit in de energietransitie. 
De kosten worden door de netbeheer
ders verrekend in de reguliere tarieven 
voor woningen die nog wel op het gasnet 
zijn aangesloten. Naar verwachting gaat 
de regeling vanaf 1 maart in.  
Plannen om gasvrij te gaan wonen? 
Check dan bij je netbeheerder de precie
ze ingangsdatum. De regeling is namelijk 
tijdelijk. Steeds meer huizen gaan de 
komende jaren van het gas af. Het zou 
oneerlijk zijn als de rekening voor het 
verwijderen van al die aansluitingen dan 
volledig terechtkomt bij eigenaren van 
nog op gas aangesloten huizen. Het gaat 
op dit moment nog om kleine aantallen, 
dus de kostenstijging zal nu beperkt zijn. 
We houden dit in de gaten.

Verzekering  
voor de auto 
en corona 
Afgelopen jaar was het een stuk 
stiller op de weg. Het aantal ver-
zekeringsclaims nam dan ook 
af, vooral bij autoverzekeringen. 
De meeste autoverzekeraars ver-
laagden de premies niet, terwijl 
dit in landen als Frankrijk en 
Groot-Brittannië wel gebeurde. 
Heb je het afgelopen jaar min- 
der gereden? Vraag dan om een 
premieverlaging. En check of  
je elders goedkoper uit bent  
via onze Autoverzekering 
 Vergelijker (consumentenbond.
nl/autoverzekering). Twee derde 
van de autoverzekeraars neemt 
het jaarlijkse aantal gereden 
kilometers mee in de premie-
berekening. 
Bij private lease spreek je vooraf 
het aantal kilometers per jaar 
af via een kilometerbundel. 
Rijd je een (private) leaseauto, 
kijk dan of het aanpassen van 
het aantal kilometers in kosten 
scheelt. 
 
@ OP ONZE SITE  
Meer tips: consumentenbond.nl/ 
autoverzekering-corona

Meer dan 180.000 consumenten 
sloten zich aan bij onze actie tegen 

de privacyschending door Facebook. 
Daarmee is het een van onze 
succesvolste acties van 2020.

   NIEUWS

GETEST

TERUGBLIK




