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Duurdere 
navigatie
Afgelopen december heeft 
 TomTom de abonnements prijzen 
van de TomTom Go Navigation- 
app verhoogd. In eerste instantie 
ging het om een forse verhoging. 
Voor iOS bijvoorbeeld van €13 
naar €34 voor een jaarabonne-
ment. Maar na een paar dagen 
lagen de prijzen alweer lager.  
Wel zijn ze nog steeds hoger  
dan ze daarvoor waren. Een jaar- 
abonnement voor de iOS-app 
kost nu €20. 
Het is ons onduidelijk wat de 
reden is voor de prijsverhogingen. 
Sinds 2021 zijn we vanwege een 
teruglopende interesse gestopt 
met het testen van navigatiesyste-
men. TomTom scoorde in die tests  
altijd zeer goed. Ondanks de 
 hogere prijs kan de app dus toch  
de moeite waard zijn. TomTom 
heeft ook een gratis navigatie- 
app: TomTom AmiGo. Die kreeg  
bij de laatste test in december 
2020 een 6,6 als Testoordeel. 

De trend is niet te stoppen: wasmachines 
worden groter. In de winkels staan machi-
nes van 9 kg of meer met prijzen die over 
de €1000 gaan. Maar het kan goedkoper. 
We selecteerden onze top drie tot €600. 

Dit drietal wast erg goed schoon, maar let 
er wel op dat je de was opspaart tot de 
trom mel vol zit. Door de wrijving in een volle 
trommel wordt de was het beste schoon. 

Wasmachines hebben tegenwoordig wel 
beladingsherkenning. Daarmee wordt het 
energie- en waterverbruik aangepast aan 
de hoeveelheid wasgoed. Maar uit onze test 
blijkt dat dat niet altijd goed werkt. 
Op gebruiksgemak en geluid heeft de groot-
te van de trommel niet veel invloed. De snel-
heid beoordelen we per kilo wasgoed. Een 
wasprogramma van een grotere machine 
duurt wel langer, maar per kilo niet per se.

Goede, grote 
wasmachines

In het kort
Getest, geprobeerd & ander nieuws

Net getest

Top 3 grote (9 kg) wasmachines tot €600

Merk & Type

Testo
ordeel

Richtp
rijs

Schoon-

wassen

Snelheid
Energie- 

klasse
Gebruiks- 

gemak

 Beste koop  7,5 en hoger  5,4 en lager • Prijzen van december • 
Zie ook consumentenbond.nl/wasmachine

Siemens WM14UU00NL 7,2 €600 8,5 4,9 6,0 C
Bosch WAU28T00NL 7,1 €560 8,4 5,0 6,2 C
LG GC3V309N4 7,0 €500 8,5 3,3 5,4 B
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Blikjes  
inleveren
Er komt een landelijk netwerk van 
3000 inleverpunten voor statie-
geldblikjes en -flesjes. Ze komen 
onder andere bij tankstations, 
ov-stations en supermarkten.  
Per 1 januari 2023 wordt er statie-
geld geheven op blikjes, dus het 
netwerk moet voor eind van dit jaar 
zijn gerealiseerd. Ook sportver-
enigingen en andere clubs kunnen 
zo’n inleverpunt aanvragen. De 
Stichting Afvalfonds Verpakkingen 
hoopt zo op 5.000 tot 10.000 extra 
inleverpunten. Vanaf 2025 moet 
het netwerk ook geschikt zijn voor 
het inleveren van kleine petflessen. 
Daarop wordt sinds vorige zomer 
statiegeld  geheven. Wij zijn hier blij 
mee, want al jaren geleden bleek 
uit ons onderzoek dat consumen-
ten hierop zitten te wachten.

De rechtsbijstandverzekeringen van 
Hema en InShared zijn Beste uit de Test. 
Ze stoten de gedoodverfde koploper 
ABN Amro van de troon. 

Hema en InShared vernieuwden afgelopen 
zomer de voorwaarden van hun rechtsbij
standverzekeringen. Er is géén franchise  
(minimum schadebedrag) voor het indie
nen van een claim. De polis is flexibel 
samen te stellen met modules en is in het 
eerste jaar opzegbaar. Met een 8,3 hebben 
deze twee nu het hoogste Testoordeel.  
Dat is opvallend, want Hema kwam voor
gaande jaren steevast uit rond de 7.
We onderzochten 35 rechtsbijstandver
zekeringen. De meeste polissen scoren 
(ruim) voldoende, vier matig tot onvol
doende. Arag Slim Geregeld bungelt 
onderaan met een 4,2. Ook keken we  
naar de premies. Het afgelopen jaar 
stegen die licht. Er zijn enkele uitschie
ters, zoals Arag die de premies tot 10% 
verhoogde en ZLM tot 15%.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/ 
beste-rechtsbijstandverzekering

Heb je een wintersportvakantie geboekt 
en verwacht je problemen vanwege (aan
gescherpte) vaccinatieeisen? Trek aan 
de bel bij de reisorganisatie en check je 
annuleringsverzekering.
Reisorganisaties moeten je wijzen op 
belangrijke actuele informatie over de 
reis. Maar daarnaast moet je zelf nagaan 
wat de regels zijn en of je hieraan voldoet. 
Voldoe je niet aan de vaccinatieeisen en 
kom je het land niet in? Dan zijn eventuele 
onkosten voor je eigen rekening. Vraag 
in zo’n geval je reisorganisatie om een 
oplossing (uit coulance), zoals omboeken. 
Een reis en annuleringsverzekering dekt 
dit meestal niet. Soms wel als je op dok
tersadvies niet bent gevaccineerd. Een 
uitgebreide (allrisk) annuleringsverzeke
ring dekt soms meer, zoals die van ANWB 
en Unigarant. 

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/ 
vaccinatie-reisdekking

Gratis roaming

Verzekerd voor 
rechtsbijstand Wintersport 

en vaccinatie

Mobiel bellen en internetten in een  
ander EU-land blijft tot 2032  
net zo veel kosten als thuis,  

dankzij nieuwe EU-afspraken.
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Uit de Digitaalgids

Controle over 
je chats
De chat-apps WhatsApp en Signal 
krijgen steeds meer functies. 
Sommige daarvan geven je meer 
controle over het appverkeer en 
beschermen zo je privacy. Deel je 
weleens gevoelige informatie, foto’s 
of filmpjes? Je kunt die berichtjes 
nu automatisch laten verdwijnen 
zodra de ontvanger ze heeft gezien. 
Zo voorkom je dat iemand berich-
ten doorstuurt die je verder liever 
privé houdt. Je kunt in WhatsApp 
en Signal ook eenvoudig bepaalde 
chatgroepen en personen ‘dempen’. 
Dan krijg je geen pingeltjes als er 
een berichtje wordt geplaatst. Lees 
meer over deze en andere nieuwe 
functies in het (gratis) artikel uit de 
nieuwste Digitaalgids: zie consu-
mentenbond.nl/artikeldigitaalgids

Onderzoekers van de Universiteit van 
 Amsterdam checkten afgelopen jaar hoe 
dating-apps te werk gaan bij het koppelen. 
Voor de aanbevelingen of ‘matches’ gebruikt 
elke app een eigen algoritme. Dat is een auto-
matische verwerking van gegevens die leidt 
tot een bepaalde uitkomst. In het onderzoek 
werd gecheckt of de apps goed informeren 
over het gebruik van algoritmen en welke 
gegevens ze gebruiken. Apps als Bumble, 
Lexa, Parship en Tinder blijken dit niet goed 
te doen. Algoritmen kunnen discriminerend 
werken. Zo kunnen mensen met een bepaal-
de huidskleur, woonplaats of die een bepaald 
besturingssysteem gebruiken minder voor - 
gesteld worden aan potentiële kandidaten. 
Meer transparantie is nodig, menen de onder-
zoekers in hun rapport ‘Het best bewaarde 
geheim van dating-apps’. Ook om gebruikers 
bewust te maken van de risico’s van algorit-
men. Wij deden afgelopen jaar onderzoek 
naar de privacy van dating-apps.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/privacydatingsites

De energiemarkt staat op zijn kop. 
Hoe het verder gaat? Met onze gratis  

e-mailreeks blijf je op de hoogte.  
Meld je hiervoor aan op 

consumentenbond.nl/energiealert

Consumenten vinden veiligheid be-
langrijker dan gemak en snelheid bij het 
overboeken van geld. Dat blijkt uit onze 
enquête onder ruim 8000 panelleden.  
Van de ondervraagden vindt 89% dat 
banken het overboeken van grote bedra-
gen naar onbekende rekeningen moei-
lijker moeten maken. ING, Volksbank 
en Triodos Bank hebben inmiddels een 
wachttijd van enkele uren om de over-
boeklimiet te verhogen. Hierdoor kun je 
niet onder druk snel grote sommen geld 
overmaken. Bij ABN Amro en Knab kan 
dat wel, zij hebben één hoge standaard-
limiet die je niet kunt wijzigen. 
Van de concrete maatregelen die we de 
ondervraagden voorlegden, is een tus-
senrekening het populairst: 62% is hier 
voor. Grote transacties naar onbekende 
rekeningen worden dan tijdelijk vastge-
houden. Ruim 40% is voorstander van 
een wachttijd bij overboekingen boven 
een bepaald bedrag of naar een onbe-
kende rekening. Wij vinden dat banken 
optimale voorwaarden moeten creëren, 
zodat  klanten veilig kunnen bankieren. 
We roepen ze op hier werk van te maken.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/ 
vergoed-bankoplichting

Dating-apps 
schimmig over 
algoritmen

Veiligheid 
boven gemak

Windows 11
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Net getest

Haarscherp 
leesgemak

We hebben negen nieuwe e-readers 
getest en toegevoegd aan onze 

 Vergelijker. De Kobo Libra 2 is met een 
7,8 de Beste uit de Test. Deze e-rea-
der biedt veel leesgemak. Met name 
het scherm blinkt uit: het contrast, 

de scherpte en de helderheid zorgen 
voor een haarscherpe leeservaring. 
De Kobo ligt lekker in de hand, met 

een fijne grip aan de achterkant. Dat 
is erg prettig bij het lezen in bed. De 

behuizing is stevig. Het scherm is wel 
gevoelig voor krassen, zo blijkt uit de 

krastest. De accu gaat ongeveer 11 da-
gen mee op een lading. Dat is minder 

dan het gemiddelde van 18 dagen.

Testoordeel: 7,8 
Richtprijs: €190

Voordelen
+ Zeer goede schermkwaliteit 
+ Is prettig met één hand vast 

te houden

Nadelen
– Scherm is gevoelig voor krassen 

– De accu gaat minder lang mee 
dan gemiddeld

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/

e-reader

Bananenbloesem is het hart van de paar-
se bloem die onderaan een bananentros 
groeit. Deze bloesem is ingeblikt te koop 
bij Albert Heijn voor €2,59 per 500 gram 
(uitlekgewicht 280 gram). 
Het merk Fairtrade Original beschrijft 
dit product als een goed alternatief voor 
vis, omdat de ‘bite’ erop zou lijken. Na 
bereiding van de bananenbloesem in 
een curry en als vega-vissticks vonden 
we de structuur meer groenteachtig en 
wel wat weg hebben van artisjokhart. De 
bananenbloesem neemt goed smaken 
op, maar heeft van zichzelf nauwelijks 
smaak. Je kunt de bloesem dus het beste 
in kruidige gerechten verwerken. De 
voedingswaarde is ook vergelijkbaar met 
groente: laag in calorieën, vet en suiker. 
Er is wel een beetje zout toegevoegd:  
0,5 gram per 100 gram bananenbloesem. 
Het product is best gezond te noemen, 
maar verre van een volwaardige vis-
vervanger. Zo bevat het geen omega 3- 

Bananenbloesem 
op je bord

vetzuren. Die vetzuren zijn juist de reden 
dat het Voedingscentrum aanbeveelt 
minimaal één keer in de week vette vis te 
eten. Ook zit er nauwelijks eiwit in. Daar-
mee is het product dus niet geschikt om  

de wekelijkse aanbevolen portie vette 
vis te vervangen. Gek genoeg heeft de 
bananenbloesem van Fairtrade Original 
géén Fairtrade-keurmerk. De producent 
geeft aan dat het fairtrade-aanbod (nog) 
niet groot genoeg is. En dat daarom  
ook niet-fairtrade bananenbloesem uit 
Thailand ingekocht wordt.

Je kunt de bloesem 
het beste in kruidige 
gerechten verwerken

Geprobeerd  
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Steelstofzuigers winnen terrein ten 
 opzichte van sledestofzuigers met snoer.  
Toch heeft ongeveer tweederde van de 
verkochte stofzuigers nog een snoer. 

Wij hebben zeven nieuwe stofzuigers met 
snoer en vier steelstofzuigers getest. Een 
selectie staat hier in de tabel. 
Hoewel er geen nieuwe Beste Koop of Beste 
uit de Test bij de net geteste modellen zit, 
springt er bij de stofzuigers met snoer wel 
één uit. Vooral voor huisdiereigenaren: de 
AEG VX6-2-Anim X Force. Deze heeft een 
turboborstel en scoort een 10 op het zuigen 
van huisdierharen uit tapijt. Helaas kost 

het heen en weer rijden over tapijt wel veel 
moeite bij dit model. Bij de steelstofzuigers 
is de Dyson Omni-glide het vermelden 
waard. Hij heeft een bijzondere voet die 
alle kanten op kan draaien. Deze Dyson is 
speciaal ontworpen voor harde vloeren, en 
dat blijkt ook wel uit onze test. Op harde 
vloeren zuigt hij goed kruimels en stof op, 
maar op tapijt heb je er weinig aan. Stof, 
kruimels en huisdier haren blijven daarop 
gewoon liggen. 

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/stofzuiger en 
consumentenbond.nl/steelstofzuiger

Nieuwe 
stofzuigers

Net getest

Bezwaar 
tegen WOZ
Begin 2022 ontvangen woning
bezitters de nieuwe WOZwaarde 
van hun huis. WOZ staat voor  
Waardering Onroerende Zaken. 
Hoe hoger deze waarde, hoe hoger 
de belasting die je moet betalen.  
Ben je het niet eens met de WOZ 
waarde? Maak dan binnen zes 
 weken bezwaar bij de gemeente.  
Zo kun je honderden of zelfs dui
zenden euro’s besparen. 
De gemeente bepaalt de WOZ 
waarde door je woning te verge
lijken met huizen die omstreeks 
januari 2021 zijn verkocht. Maar  
ligt je woning ongunstiger,  bij 
voorbeeld door een afvalcontainer 
naast je woning? Of is er vergele
ken met woningen in een andere 
straat met een ander uitzicht? 
Op onze site hebben we tiental
len voorbeelden van succesvolle 
WOZbezwaren verzameld. 
Je moet in ieder geval kunnen 
 aantonen dat de gemeente onvol
doende rekening heeft gehouden 
met de verschillen die er zijn  
tussen je woning en de referentie
woningen.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/ 
woz-argumentenStofzuigers

Merk & Type

Testo
ordeel

Richtp
rijs

Vuil o
pzuigen

Gebruiksgemak

Energieverbruik

Sto
fu

its
to

ot

Gebruiksduur op 

hoogste
 sta

nd

 7,5 en hoger  5,4 en lager • Prijzen van november (stofzuigers) en december (steelstofzuigers) 

Stofzuigers met snoer

AEG VX6-2-Anim X Force 7,1 €190 7,7 5,2 6,2 9,9 nvt

Inventum ST306ZZA 6,4 €80 6,0 4,8 7,6 9,9 nvt

AEG AL61C3DB 6000 CLEAN+ 6,0 €200 6,0 4,5 7,1 9,3 nvt

Steelstofzuigers

AEG Ultimate 8000 AP81UB25GG 6,9 €450 7,9 6,1 7,4 nvt 2,4 (6 min)  

Bosch Unlimited 8 6,6 €500 7,1 6,0 6,3 nvt 5,4 (12 min)

Dyson Omni-glide 4,9 €430 4,4 5,4 8,3 nvt 5,0 (9 min)
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Deze maand toegevoegd op onze site

4 wasmachines
1 kinderwagen

15 babyfoons

7 wasdrogers
10 televisies
3 blenders

 

Strengere 
regels voor 
aanbiedingen
‘Van €99, nu voor €49.’ Zulke 
aanbiedingen zijn lastig te contro-
leren. Want heeft dat product echt 
ooit €99 gekost? Of is de aanbie-
ding eigenlijk veel minder mooi?
Op dit moment staat in de wet dat 
een product in de drie maanden 
voorafgaand aan de aanbieding 
daadwerkelijk voor de gehanteer-
de ‘van-prijs’ verkocht moet zijn.  
Vanaf mei worden de regels stren-
ger. Dan moet de ‘van-prijs’ de 
laagste prijs zijn die de verkoper in 
de 30 dagen voorafgaand aan de 
aanbieding heeft gevraagd. Dit om 
te voorkomen dat bedrijven kort 
voor de aanbieding even een hoge 
prijs hanteren en daarmee het 
prijsvoordeel te gunstig voorspie-
gelen. De nieuwe Europese regels 
moeten consumenten nog beter 
beschermen tegen nepaanbiedin-
gen. Er zijn wel een paar uitzonde-
ringen. Bijvoorbeeld voor beperkt 
houdbare producten en voor 
oplopende kortingen op hetzelfde 
product. De Autoriteit Consument 
& Markt (ACM) houdt toezicht op 
het handhaven van de regels.

Sluit je een private-leasecontract af en 
wil je een huis kopen of ga je verbou-
wen? Dan kun je vanaf april soms wel 
tienduizenden euro’s minder lenen dan 
in 2021. Een deel van het leasebedrag 
vooruitbetalen biedt uitkomst.

Als je een hypotheek aanvraagt, berekent 
de hypotheekaanbieder het maximum
bedrag dat je aan hypotheek kunt afslui
ten. Dit hangt af van de woningwaarde,  
je inkomsten en je vaste lasten. 
Vanaf 1 april gaat het leasebedrag van je 
privateleaseauto zwaarder meetellen. 
Hypotheekaanbieders zijn dan verplicht 
rekening te houden met de volledige 
maandlasten van het leasecontract. 
Je kunt een hogere hypotheek afsluiten 
als je een gedeelte van het leasebedrag 
vooruitbetaalt. Via ons Autoleasecollec
tief kan dit tot 50%. Dat kan wel €50.000 
extra hypotheek opleveren. Je kunt ook 
kiezen voor een auto met een lager 
leasebedrag. Zonder schulden of private 
lease is je maximale hypotheek nog een 
stuk hoger. Dat kan meer dan €100.000 
schelen.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/bkr-privatelease

Minder lenen 
door private 
lease

Als je een nieuwe smartphone in gebruik 
neemt, kun je je oude doorverkopen. Er 
zijn talloze websites die de oude tele
foon graag overnemen. Als je bij deze 
dienstverleners merk en model op de 
website invoert, doen ze gelijk een bod. 
Ga je akkoord, dan is het opsturen van de 
telefoon gratis. 
Voor de nieuwste Digitaalgids hebben  
we de biedingen van 6 inkopers voor  
11 smartphone modellen vergeleken. De 
prijsverschillen waren soms fors. Zo bood 
123verkopen.nl €307 voor een gebruikte 
iPhone 11 (64 GB), terwijl  Webuyit.nl het 
bij €173 hield. In onze steekproef hadden 
123verkopen.nl, Rebuy.nl en Zonzoo.nl 
het vaakst het hoogste bod. Webuyit.nl 
bood het vaakst het minst. 
De ‘hogere’ bieders zijn dat niet voor elk 
toestel. Voor de Huawei P20 Lite (64 GB) 
gaat 123verkopen.nl niet verder dan €5, 
ter  wijl Rebuy €82 biedt. Dus kijk zelf    
wat je toestel oplevert op de sites van 
 123verkopen.nl, gsmloket.nl, rebuy.nl, 
swappie.com, webuyit.nl en zonzoo.nl. 
Anders laat je misschien geld liggen.

De prijs voor je 
oude mobiel 

Net getest

Bekijk alle testresultaten op consumentenbond.nl/test




