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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

Sinds begin dit jaar testten we bijna  
20 nieuwe steelstofzuigers. Slechts  
twee daarvan zijn het kopen waard. 
De Samsung Jet 75 VS20T7536T5 krijgt 
een 7,0 als Testoordeel – het hoogste  
van de 20. Maar met €440 is het wel 
een van de duurste steelstofzuigers uit 
de test. Deze Samsung zuigt zeer goed 
stof uit tapijt, is prettig in het gebruik op 
harde vloeren en trappen en heeft een 
goede kruimeldief. Er zijn ook nadelen:  
je kunt hem maar tien minuten gebrui -
ken in de hoogste stand en hij maakt  
veel herrie.  
De Rowenta RH9474WO Air Force  
Flex 560 krijgt een 6,3 en kost €330. 
Hij zuigt goed op tapijt en is fijn in het 
gebruik op harde vloeren en trappen. 
Ook de kruimeldief zuigt goed. Maar de 
gebruiksduur is extreem kort: slechts  
zes minuten in de hoogste stand. En  
ook deze Rowenta maakt veel herrie.  
Beste uit de Test is de Rowenta RH-

Nieuwe 
steelstofzuigers

9571WO Air Force Flex 760 met Test
oordeel 7,2 en richtprijs €500. Op onze 
website staan de testresultaten van 60 
goed verkrijgbare steelstofzuigers.

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/steelstofzuiger

Zout
Als kind lustte ik geen erwtensoep. Maar 

smaak kan in de loop van de tijd veranderen, 

heb ik gemerkt. Ik kan er nu echt van ge-

nieten. Laatst kocht ik verse erwtensoep bij 

een slager. Goedgevuld, en niet te waterig. 

Precies zoals ik ‘m graag heb, maar helaas 

veel en veel te zout. Natuurlijk is erwtensoep 

door ingrediënten als rookworst en spek van 

nature al zout. Maar aan deze was overdui-

delijk nog flink wat extra toegevoegd. Zout is 

een goedkope smaakmaker, maar niet ieder-

een vindt veel zout lekker. En gezond is het 

ook zeker niet. Een volwassene krijgt elke 

dag gemiddeld 2,7 gram meer zout binnen 

dan het aanbevolen maximum van 6 gram. 

Helaas zit er ook in supermarktproducten 

vaak nog een enorme hoeveelheid zout. Een 

vergelijking tussen diverse merken voor 12 

populaire producten toont flinke verschillen 

aan, zoals te zien is vanaf pagina 47. Het 

wordt tijd dat fabrikanten hun verantwoor-

delijkheid nemen en het zoutgehalte flink 

omlaag brengen. Als je iets te flauw vindt, 

kun je altijd zelf nog zout toevoegen. Dat 

hoefde niet toen ik de erwtensoep proefde 

die mijn schoonmoeder laatst gemaakt had: 

simpelweg heerlijk!

   NIEUWS

ACTUEEL
GETEST, GEPROBEERD & ANDER NIEUWS

GETEST
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Geschikt voor 
hergebruik? 
Recyclen is goed, maar is alles  
wel geschikt voor hergebruik? 
Onze Duitse zusterclub Stiftung 
Warentest zocht het uit. Glas 
laat zich het best recyclen. Het 
kan bijna oneindig vaak worden 
omgesmolten en opnieuw ver-
werkt. Eigenlijk is alles geschikt 
voor hergebruik, zolang het 
van één materiaal is gemaakt. 
Mengsels van mate rialen ge-
ven vaak problemen. Bijvoor-
beeld papier met een was- of 
paraffinelaag en krimpfolies op 
PET-flessen. Verder herkent de 
sorteermachine donkere verpak-
kingen niet. Glas en PET-flessen 
die goed zijn gesorteerd, kunnen 
in zijn geheel opnieuw worden 
gebruikt. Maar hoogwaardig 
 verpakkingsmateriaal verliest 
 tijdens de verwerking vaak 
wat aan kwaliteit, downcycling 
genoemd. 
Wil je een bijdrage leveren aan 
de recycling? Zorg er dan voor 
dat je verpakkingsafval goed 
scheidt. Ook fabrikanten van 
 voedingsmiddelen kunnen hel-
pen, door begrijpelijke recycle- 
instructies op de verpakking te 
zetten. 

Het kan slim zijn om al je verzekeringen 
bij één maatschappij af te sluiten. Bij schade  

heb je dan minder gedoe over wie wat vergoedt. 
En vaak krijg je ook premiekorting. 

Zie voor de kortingen per verzekeraar 
consumentenbond.nl/verzekeringspakket

ALLES-IN-ÉÉN

Handige 
ingebouwde 
simkaart 
Steeds meer smartphones hebben een 
ingebouwde simkaart (eSim). Hiermee is 
het niet meer nodig om een los kaartje in 
je telefoon te stoppen: handig bij het af-
sluiten van een abonnement. Ook is een 
eSim duurzamer, omdat het productie, 
transport en afval scheelt. 
Naast een telefoon met eSim heb je een 
geschikt abonnement nodig. Vodafone, 
KPN, T-Mobile en Simyo bieden abonne-
menten met eSim aan. Veel smartphones 
hebben ook ruimte voor een los kaartje. 
Zo kun je twee abonnementen naast 
elkaar gebruiken, bijvoorbeeld zakelijk en 
privé. Met eSim kun je schakelen tussen 
meerdere abonnementen, maar er kan er 
maar een tegelijk actief zijn. Ook handig: 
je kunt op vakantie buiten de EU een 
lokaal abonnement nemen en zo mogelijk 
hoge kosten buiten je bundel voorkomen. 

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/esim

   NIEUWS

GEPROBEERD
Slap spotje
Er komen steeds meer slimme lampen 
voor buiten met een regendichte behui-
zing. Lidl heeft nu zo’n tuinspot voor €50, 
de Led-tuinstraler. ‘Slim’ betekent dat 
je op afstand (draadloos) de lamp kunt 
bedienen met een app op je telefoon. Je 
kunt instellen dat hij automatisch inscha-
kelt als de zon ondergaat. De spot maakt 
een solide indruk. En een weerbestendige 
stroomkabel is meegeleverd. Je prikt de 
tuinspot met een spies in de grond of 
schroeft hem vast op een oppervlak. 
De lichtsterkte valt helaas tegen, met  
420 lumen. Dat is meer sfeerlicht. In een 
donkere tuin is hij nauwelijks te zien.  
Kies je een afwijkende kleur voor het 
licht, dan schijnt hij nog zwakker. Een 
beetje tuinspot moet eigenlijk minstens 
1000 lumen hebben. De Philips Hue Lily 
XL tuinspot (€120) bijvoorbeeld, haalt 
die lichtkracht wel. De Led-tuinstraler is 
 onderdeel van de ‘smart home’-collectie 
van Lidl. Voor alle producten in deze col-
lectie is een draadloze besturingseenheid 
nodig (een hub). Die kost €20.  

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/smarthome-lidl
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Archiveer 
je e-mails

Veel be
langrijke 
post, zoals 
van de  
overheid en 
webwin
kels, komt  
tegenwoor
dig in je 
digitale  
brievenbus. 

Deze emails wil of moet je goed 
bewaren. Daarom is een backup   
belangrijk. Je loopt dan minder 
risico alles kwijt te raken door een 
computercrash, storing bij een web
maildienst, ransomware of gewoon  
eigen onhandig heid. Het gratis   
Nederlandstalige MailStore Home is 
een geschikt programma voor het  
veilig opbergen van mails, bij
voorbeeld op een externe harde 
schijf. En je kunt er meer mee. Met 
deze software maak je van al je 
email accounts een archief, zodat  
al je mails bij elkaar staan en je ze 
snel kunt vinden. De Digitaalgids  
van maart/april legt stapvoorstap  
uit hoe het programma werkt. Lees 
het (gratis) artikel op consumenten
bond.nl/artikeldigitaalgids.

VOLGCOOKIES

53 van de 100  
populaire websites plaatsen volgcookies 

zonder daar toestemming voor te vragen. Of ze  
dwingen die toestemming af. Dat blijkt uit 

onze steekproef die we in januari deden.
Zie consumentenbond.nl/cookiescan2021

NUMMER 2 | MAART/APRIL 2021

DOSSIER Tracking
Laat je niet volgen 
door sites en apps

Mail archiveren
Neem geen risico, 
maak een back-up

Mobiel betalen
Afrekenen met  
je smartphone

ACCOUNT OP SLOT
 Microsoft sluit zonder uitleg gebruikers af

ONAFHANKELIJK & ADVERTENTIEVRIJ

UIT DE DIGITAALGIDS

   NIEUWS

Corona 
reisvoucher 
vervalt
Werd je reis vorig jaar geannuleerd van-
wege corona, dan is de kans groot dat je 
een reisvoucher met SGR-dekking hebt 
gekregen. Deze vouchers zijn 12 maanden 
geldig. Maar onlangs is besloten om die 
termijn met 2 maanden te verlengen. Als 
zo’n voucher bijna vervalt, heb je twee 
opties. Je kunt een nieuwe reis boeken of 
je geld terug ontvangen. Reisorganisaties 
moeten (deels) ongebruikte vouchers 
binnen een jaar uitbetalen. In principe 
nemen ze contact met je op voordat 
de voucher verloopt. Het initiatief tot 
uitbetalen ligt dus bij de reisorganisatie. 
Maar blijf zelf ook alert en trek aan de 
bel als je niets hoort. Verloopt je voucher 
met SGR-dekking? Meld dit dan binnen 
vier maanden na de verloopdatum bij de 
Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) 
op www.sgr.nl/claimjevoucher. Na die 
melding verleent de SGR weer dekking. 
De toezichthouder Autoriteit Consument 
& Markt (ACM) laat weten streng toe te 
zien op de afhandeling van de vouchers 
en annuleringen. Heb je een klacht? Meld 
die dan bij de ACM (via www.consuwijzer.
nl). Deel je ervaringen ook met ons via de 
website hieronder. 

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/
coronavoucher-vervalt

Profiteer van 
hogere WOZ
De waarde van woningen volgens de WOZ 
(Waardering Onroerende Zaken) is afgelo-
pen jaar gemiddeld met zo’n 8% geste-
gen. Dit betekent hogere gemeentelijke 
belastingen, maar mogelijk ook lágere 
hypotheeklasten.
Dat zit zo: bij een hypotheek zonder NHG 
(Nationale Hypotheek Garantie) die hoger 
is dan pakweg 50% van de woningwaar-
de, betaal je een risico-opslag. Als de 
verhouding tussen de hypotheek en de 
marktwaarde verbetert, kan die opslag 
omlaag. De verhouding kan verbeteren 
door (extra) aflossingen, maar ook door-
dat de woning in waarde is gestegen. 
Bij de meeste hypotheekverstrekkers 
kun je met de WOZ-beschikking aantonen 
dat je huis in waarde is gestegen. Munt 
Hypotheken, NIBC Direct en Obvion ne-
men daar helaas geen genoegen mee. Zij 
accepteren alleen een taxatierapport, dat 
meestal enkele honderden euro’s kost.

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/woz-waarde
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Volg je een koolhydraatarm dieet? Dan 
valt je oog misschien op de Tasty Basics 
Muesli op basis van soja vlokken.  
Wij proefden de variant met noten en 
pitten (te koop bij Albert Heijn, €3,29 per 
350 gram). De muesli is lekker krokant, 
een beetje zoals granola. Je merkt daar-
door niet dat er nauwelijks granen in 
zitten. Ook de smaak is prima. Je proeft 
vooral kaneel en gember, daar moet je 
wel van houden. Nadeel is dat de muesli 
volgens de proevers iets muffigs heeft.   
Dit product won de Jaarprijs Goede  
Voeding 2020. Maar hoe gezond is het?  
De muesli bevat veel vezels, weinig 
 suikers, maar wel vrij veel vet. Het  
gaat vooral om gezonde onverzadigde 
vetten uit pinda’s en noten en nog wat 
vet uit soja. Toch zit er ook aardig wat 
onge zond verzadigd vet in. Per portie 
bijna 2 gram. Hierdoor valt deze muesli 
net niet in de Schijf van Vijf.   
Op de verpakking staat ‘70% minder 

Bluetooth 
feestspeaker   
De Ultimate Ears Hyperboom is 
een nieuwe topper in de catego-
rie ‘Grote bluetooth speakers’. Hij 
meet 20 x 20 x 36 cm en weegt  
6 kilo. Toch is hij draagbaar: hij 
heeft een handvat en er is een flin-
ke accu ingebouwd. Daarmee kan 
hij wel 27 uur op één accu lading 
spelen. Je buren zijn misschien 
wat minder blij met deze speaker. 
Hij heeft namelijk nadrukkelijke 
bassen en kan erg luid spelen, 
 zonder veel vervorming in het 
 geluid. Via een app is het geluid 
ook te regelen. Het is een prima  
feestspeaker voor binnen en 
buiten, al ontbreken de gekleurde 
knipperende lampjes die andere 
merken hebben. Deze Ultimate 
Ears laat stemmen en details in 
muziek goed horen. Verder is hij 
bestand tegen een regenbui. Ook 
kun je er apparaten mee opladen 
via de usb-poort. Als Testoordeel 
krijgt hij een 8,0, maar je moet er 
wel €400 voor overhebben.  

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/
bluetooth-speakers

Minder
koolhydraten

GEPROBEERD

koolhydraten’. En dat klopt in vergelijking 
met andere krokante mueslisoorten. Dit 
komt door het gebruik van sojameel en 
pindapasta als basis, in plaats van gra-
nen zoals haver of tarwe. Maar let wel: 
koolhydraten uit volkorengranen passen 

prima in een gezond voedingspatroon. 
Let je op de calorieën? Dan biedt deze 
muesli je weinig voordeel. Hij is zelfs 
calorierijker dan de meeste krokante 
muesli’s. Het is dus de vraag of je deze 
muesli de meerprijs waard vindt. Gewo-
ne muesli zonder toegevoegde suikers is 
ook een gezonde (en goedkopere) keuze.

De muesli bevat 
veel vezels, weinig 
suikers, maar wel 
vrij veel vet

   NIEUWS

GETEST
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Niet te 
vaak vis
Vis eten is gezond. Vooral in 
vette vis zitten veel gezonde 
omega3-visvetzuren. Die zijn 
belangrijk voor hersenen, hart 
en bloedvaten. Het advies is om 
één keer per week vis te eten, bij 
voorkeur vette vis. Maar neem 
ook weer niet te vaak vis, want 
dan kun je te veel schadelijke 
stoffen binnenkrijgen. Denk  
aan resten van bestrijdingsmid-
delen, zware metalen en giftige 
chemische stoffen zoals dioxi-
nes en pcb’s. Een langdurige 
en verhoogde inname hiervan 
kan leiden tot allerlei klachten, 
onder andere aan je nieren, lever, 
hersenen, immuunsysteem en 
zenuwstelsel. 
Met maximaal twee porties vis 
per week zit je veilig. Ook voor 
het milieu is dat een goed advies, 
want er wordt nog steeds veel vis 
verkocht die met grote milieu-
schade is gevangen of gekweekt. 
Uit ons onderzoek (zie de Consu-
mentengids van maart) blijkt dat 
consumenten vaak niet weten of 
ze duurzame vis kopen. 
Wil je je kennis over duurzame 
vis testen, doe dan de quiz op 
duikinhetdiepe.nl.

KPN heeft een nieuw modem uitge-
bracht, de opvolger van de Experia 
Box V10. De eerste bevindingen zijn 
positief. De installatie is eenvoudig 
en het wifi-bereik naar de tweede 
verdieping is beter dan met het  
vorige modem.

Voor het installeren van de Box 12 
hebben we het stappenplan van KPN op 
de website gevolgd. Zodra de lampjes 
‘power’, ‘wifi’ en ‘internet’ groen branden, 
heb je draadloos internet. Het duurt een 
paar minuten voordat dit het geval is. 
Daarna is het een kwestie van inloggen 
op het nieuwe wifi-netwerk.
Ook digitale televisie werkte direct en 
zonder dat we iets opnieuw moeten 
instellen.

Snelle 
installatie  

De Box 12 is het eerste KPN-modem voor 
consumenten met wifi 6, de recentste 
wifi-standaard. Wij probeerden wifi 6 op 
meerdere verdiepingen en het werkte 
zonder problemen. 
Jammer genoeg kunnen we over de snel-
heid nog niet veel zeggen. Wij voerden de 
test uit op een niet volledig ondersteunde 
lijn, waardoor de snelheid (te) laag bleef. 
Vanwege de coronarestricties konden we 
niet gauw een betere testlocatie vinden. 
Daarom zijn we benieuwd naar ervarin-
gen met de snelheid van de KPN Box 12. 
Deel ze via onze community (community.
consumentenbond.nl).

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/ 
kpn-box-12

   NIEUWS

GEPROBEERD



CONSUMENTENGIDS APRIL 2021  9

Elektrische 
deelscooter 
huren
Wil je je snel verplaatsen binnen de 
stad, dan kun je nu ook een elektrische 
deelscooter huren. Check, Felyx en  
GO Sharing bieden ze in diverse steden 
aan. Om er een te huren heb je de app 
van de aanbieder nodig, een foto van je 
rijbewijs en een selfie.  
Het huren is makkelijk te regelen via de 
app. Je betaalt per minuut. Het tarief 
varieert van €0,23 tot €0,30 en hangt af 
van de aanbieder en of je een voordeel-
pakket neemt. Een WA-verzekering is 
bij de prijs inbegrepen. Maar let op, je 
hebt hierbij geen dekking voor schade 
aan de e-scooter zelf. Bij alle aanbie-
ders geldt een eigen risico van €500 bij 
schade. Bij GO Sharing kun je het eigen 
risico voor de scooter verlagen naar €0 
voor €0,05 per minuut. 
Op een kaart van het zogenoemde ser-
vicegebied (zoals een stad) kun je zien 
waar een beschikbare scooter staat. Je 
moet hem ook weer neerzetten ergens 
binnen dat servicegebied.

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/deelscooter

MALAFIDE

GroenSparen 
met negatieve 
rente
Het fiscaalvriendelijke Rabo GroenSparen 
gaat per 1 april weer ‘open’ voor nieuwe   
spaarders. Dat gebeurt opmerkelijk 
genoeg met een negatieve spaarrente 
van -0,5%. Ook Rabo-klanten die al een 
GroenSparen-rekening hebben, gaan dan 
betalen voor hun ‘groene’ spaargeld. Het 
is de eerste keer dat een Nederlandse 
bank negatieve spaarrente rekent voor 
álle tegoeden, dus niet alleen boven een 
bepaald bedrag.
Rabobank zegt dankzij dit aangepaste  
rentetarief het GroenSparen weer 
beschikbaar te kunnen stellen. ‘Bij de 
huidige fiscale regeling van de overheid 
zullen de fiscale voordelen voor bijna 
iedereen groter zijn dan het bedrag dat 
klanten aan rente betalen, waardoor een 
positief netto rendement ontstaat.’ Het 
fiscale voordeel zit vooral in een heffings-
korting van 0,7% over de inleg, die je van 
de inkomstenbelasting mag aftrekken.

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/ 
rabo-negatievespaarrente

Ongewenste 
telefoontjes 
Het is vaak een grote ergernis: 
ongewenste telefoontjes van 
telemarketeers die een energie-
contract of abonnement willen 
verkopen. Al hebben 10 miljoen 
Nederlanders zich aangemeld 
bij het Bel-me-niet Register, 
toch worden zij nog gebeld.  
Per 1 juli treedt een nieuwe 
 telemarketingwet in werking. 
Je mag dan alleen nog gebeld 
worden als je daar vooraf toe-
stemming voor hebt gegeven. 
Dit is een goede eerste stap 
tegen de telefoonterreur. Maar 
er zijn uitzonderingen en die 
maken de wet minder effectief. 
Bedrijven mogen je nog steeds 
bellen als je daar eerder (onbe-
wust) toestemming voor hebt 
gegeven. Bijvoorbeeld in een 
enquête. En ze mogen bestaan-
de én voormalige klanten bel-
len. Tot drie jaar nadat je klant 
was. Dat is opmerkelijk, want 
waarom zou je gebeld willen 
worden door een bedrijf waar-
van je afscheid hebt genomen? 
Wij roepen op die termijn van 
drie jaar helemaal te schrappen.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) 
gaat malafide praktijken aanpakken 

van slotenmakers. Die maken misbruik  
van klanten in nood door veel te hoge  

prijzen te rekenen en slecht werk te leveren. 
Lees op consumentenbond.nl/slotenmakers 

hoe je deze types buiten de deur houdt.

   NIEUWS




