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Onveilig 
apparaat
Fabrikant Kenwood heeft een 
veiligheidsprobleem bij twee van 
zijn keukenmachines ontdekt. Het 
gaat om de FPM800 en FPM810, 
geproduceerd in 2019 tot en met 
2021. De productiedatum staat op 
de sticker aan de onderkant van het 
apparaat, en begint voor die jaren 
met 19, 20 of 21. 
Er kunnen deeltjes van de zoge
noemde julienneschijf losraken en  
die kun je dan inslikken. De fabri
kant adviseert de schijf weg te 
gooien. Je krijgt kosteloos een nieu
we toegestuurd als je je meldt op 
juliennedisc.kenwoodworld.com.
  

Elk jaar vragen we ons internetpanel 
naar ervaringen met huishoudelijke en 
digitale producten. 

Deze keer geven de panelleden hun 
mening over televisies, smartphones, 
laptops, tablets, printers, smartwatches, 
activity trackers en e-bikes. De meesten 
zijn heel tevreden: alle producten krijgen 
gemiddeld een 8 of soms zelfs een 9.   
Bij de digitale producten is Apple het 
sterkste merk. Gebruikers van laptops, 
tablets, smartphones en smartwatches 
geven Apple een dikke 9 als rapport-
cijfer. Alle andere onderzochte merken 

blijven daar ver van verwijderd. Het 
grootste nadeel van Apple is de prijs, 
maar die weerhoudt fervente fans ken-
nelijk niet. Zij geven vaker dan gebrui-
kers van andere merken aan dat hun 
volgende aanschaf weer van hetzelfde 
merk zal zijn.  
Laptops, televisies en printers vertonen 
gemiddeld na ruim drie jaar hun eerste 
gebreken. Tablets, smartphones en 
e-bikes na twee jaar. En smartwatches 
en activity trackers al na ruim één jaar. 
Problemen met de accu worden bij 
laptops, tablets, smartphones en e-bikes 
het vaakst genoemd. 

Meer dan tevreden

In het kort
Getest, geprobeerd & ander nieuws
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Isolatie niet 
in orde?
Heb je je huis laten isoleren, maar 
is er iets misgegaan? De Autoriteit 
Consument & Markt (ACM) roept op 
dit te melden bij ACM ConsuWijzer 
(consuwijzer.nl). Bijvoorbeeld als 
achteraf blijkt dat je minder energie 
bespaart dan het bedrijf vooraf 
vertelde. Of als de isolatie slecht is 
afgewerkt en het bedrijf dit niet wil 
oplossen, waardoor het nu tocht  
in huis. De ACM krijgt nog weinig 
van dit soort meldingen, maar ver-
moedt dat er wel iets aan de hand 
is. Er zijn namelijk aanwijzingen dat 
sommige bedrijven zich niet aan de 
regels houden. 

Nog dit jaar kan de ontsierende ja/nee- 
sticker van de brievenbus. Steeds  
meer steden gaan vanaf juli werken 
met een digitaal keuzesysteem via 
inmijnbus.nl. 

Eind van het jaar is het systeem landelijk 
uitgerold. Via de site of een telefoon-
nummer kun je aangeven of je reclame-
folders en/of huis-aan-huis-bladen wenst 
te ontvangen. 
De stickers die nu op de brievenbussen 
zitten, worden allemaal geregistreerd  
en ingevoerd als de huidige keuze. 
MailDB, de brancheorganisatie die de 
klassieke brievenbusstickers uitgeeft 
en nu met InMijnBus komt, benadrukt 
het gemak waarmee consumenten hun 
 voorkeuren kunnen aanpassen. Zo kun  
je tijdens vakanties de bezorging ‘uit-
schakelen’. MailDB verwacht dat meer 
dan 50% van alle huishoudens reclame-
folders gaat weigeren. Nu doet 35% dat 
met een sticker. 
Critici zijn van mening dat je veel meer 
onnodig drukwerk voorkomt door het 
bezorgen van reclamefolders helemaal 
te verbieden, tenzij er een ja-sticker 
op de deur zit. Een groot aantal van de 
Nederlandse gemeenten heeft dit beleid 
al ingevoerd.

Vitamine D maakt ons lichaam voor 
het grootste deel aan onder invloed 
van zonlicht. Een klein deel halen we 
uit voeding, zoals vette vis en eieren. 
Zolang de zon nog niet uitbundig 
schijnt, hebben we daarom extra 
vitamine D nodig. Uit onderzoek van 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM) blijkt dat het smeren 
van margarine en het eten van andere 
plantaardige vetten helpt bij het verho-
gen van de inname van vitamine D. De 
smeersels zijn namelijk vaak verrijkt met 
deze vitamine. Wie dagelijks margarine,  
halvarine of andere met vitamine D 
 verrijkte oliën gebruikt, loopt daarom 
minder risico op een tekort. 
Desondanks blijft voor kinderen, zwan-
geren en ouderen (boven de 70) het 
advies om extra vitamine D in te nemen. 
Ook als je een donkere huid hebt is dat 
nodig. Kijk op onze site welke supple-
menten de juiste dosering bevatten. 

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/vitamine-d

Online criminaliteit

Digitale  
ja/nee-sticker Vitamine D  

op brood

2,5 miljoen Nederlanders waren 
in 2021 slachtoffer van online 

 criminaliteit. In de meeste gevallen  
ging het om oplichting en fraude.

Bron: CBS
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Uit de Digitaalgids

Pc besmet? 
Zo los je het op
Je computer wordt plotseling tra
ger, er zijn instellingen veranderd 
of er verschijnen rare reclame
schermpjes. Dan is hij mogelijk 
besmet met een virus of een ander 
soort malware. Het antiviruspro
gramma op je pc hoort indringers 
automatisch te verwijderen, maar 
slaagt daar niet altijd in. Soms merk 
je niet dat er ongewenste software 
actief is. De Digitaalgids laat in acht 
stappen zien hoe je je computer 
controleert op besmettingen en 
weer virusvrij maakt. Met tips voor 
de gratis software die je daarvoor 
het beste kunt gebruiken. Lees 
het gratis artikel op consumenten
bond.nl/artikeldigitaalgids.

Heb je met spoed iemand nodig om het 
riool te ontstoppen? Let dan goed op dat 
je niet met onnodig hoge kosten wordt 
opgezadeld. Twee rechtbanken hebben 
zich in december uitgesproken over 
de zogenoemde spiraalkosten die lood
gieters in rekening hadden gebracht. 
 Beide bedrijven rekenden een prijs per 
meter spiraal die ze nodig hadden om 
bij de verstopping te komen. De totaal
prijs viel daardoor uitzonderlijk hoog 
uit, namelijk €2660 en €1877. Omdat in 
deze twee zaken vooraf misleidend was 
gecommuniceerd over de totaalprijs, 
werden de overeenkomsten vernietigd. 
Dat betekent dat de rekening ongeldig 
werd en de klant recht had op teruggave 
van zijn geld.  
Ben je het oneens met de rekening van 
een rioolontstopper of andere dienst
verlener? Gebruik dan onze nieuwe voor
beeldbrieven, zie consumentenbond.nl/
onterechterekening.

Twijfel je weleens aan de betrouwbaar-
heid van reviews op websites? Dat is 
terecht. Onderzoek van de Europese 
Commissie en de nationale autoriteiten 
voor consumentenbescherming toont 
aan dat de betrouwbaarheid van reviews 
vaak twijfelachtig is.

De consumentenautoriteiten van 26 lid  
staten controleerden 223 belangrijke 
websites van onder andere webwinkels, 
platformen en boekingsbureaus op mis
leidende consumentenbeoordelingen. Bij 
twee op de drie sites zijn er twijfels over 
de betrouwbaarheid van de recensies.  
Van 144 van de 223 sites is niet vast te 
stellen dat die genoeg doen om ervoor 
te zorgen dat het echte recensies van 
consumenten zijn. Dus van personen die 
het product of de dienst daadwerkelijk 
hebben gebruikt. De consumentenautori
teiten concluderen dat ten minste 55% 
van de gecontroleerde sites mogelijk in 
strijd handelt met de richtlijn oneerlijke 
handelspraktijken. 
Ook op consumentenbond.nl publiceren 
we gebruikersreviews. Wil je een bijdrage 
leveren met een review over je product? 
Op consumentenbond.nl/schrijfreview 
staan de spelregels en waar we op letten, 
zodat reviews op onze site zo betrouwbaar 
mogelijk zijn.

Onterechte 
rekening

Reviews 
vaak niet 
betrouwbaar

Digitaalgids

Digitale erfenis

 Stiekem gevolgd
  Nieuwe trackingtrucs om 

de adblocker te omzeilen

 De juiste laptop
  Ontdek welk model  

het beste bij je past
 Besmet?

  Zo controleer je of 

je pc een virus heeft
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Wat gebeurt er met je data na je dood?

Naar de huisarts

93% van de patiënten die naar 
de huisarts gaan, vindt dat ze vlot 

terechtkunnen bij hun praktijk

Bron: Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg
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Een kant-en-klare lunch uit een zakje. 
En nog gezond ook, dankzij groenten 
en peulvruchten. Maar is de Bonduelle 
Lunch Bowl ook lekker? 

Bonduelle Lunch Bowl is een kant-en- 
klare lunch in een handige zak. Hij is er  
in drie vegetarische varianten, op basis  
van  peulvruchten, granen en groenten.  
Je eet hem zo uit de zak. Dat kan koud. 
Of je warmt hem een minuutje op in de 
magnetron.   
De smaak vinden onze 13 proevers ok. 
‘Niet superlekker’, maar ‘prima voor een 
snelle, relatief gezonde lunch’. De variant 
wortel-quinoa valt het minst in de smaak, 
spelt en linzen scoren beide iets beter.  
Wel vinden onze proevers de lunch bowls 
wat eentonig. Ze missen een vers ingre-
diënt. En knapperigheid. Je zou er eigen-
lijk zelf nog sla, tomaat en komkommer  
bij moeten doen.  
Eet je anders drie volkorenboterhammen 
met kaas, dan is de lunch bowl op veel 
punten een gezondere keuze. Hij krijgt 
Nutri-Score A. Je krijgt groenten en peul-

Gezond gemak
vruchten binnen, iets meer vezels en flink 
minder verzadigd vet dan bij boterham-
men met kaas. Ook is de lunch bowl iets 
minder zout.   
Bonduelle vermeldt dat deze lunch bowl 
‘boordevol eiwitten’ zit en schurkt daar-
mee tegen de voedingsclaim ‘eiwitrijk’ 
aan. Maar dan moet minimaal 20% van  

Geprobeerd  

het levensmiddel uit eiwitten bestaan.  
En hierbij gaat het om 18%. Daarmee zit  
er wel voldoende eiwit in voor de claim 
‘bron van eiwit’. 
Deze lunch bowl is ook duurzamer dan 
een boterham met kaas. Peulvruchten zijn 
namelijk een zeer duurzame eiwitbron, in 
tegenstelling tot kaas. Het is wel jammer 
dat de verpakking niet recyclebaar is en 
na gebruik bij het restafval moet.

Je zou er zelf nog 
ingrediënten aan toe 

moeten voegen

Net getest

Eerlijke 
smartphone

De Fairphone 4 is net als zijn voor-
gangers een ‘eerlijke’ smartphone. 
Deze Android-telefoon is gemaakt 
van gerecycled plastic en conflict-

vrije mineralen. En enkele onderde-
len zijn makkelijk te vervangen. Het 
nieuwste model vinden we een stuk 
beter dan zijn voorgangers. De pres-

taties van de processor zijn uitste-
kend en de camera, met twee lenzen 
van 48 megapixel, maakt best mooie 
foto’s en video’s, vooral bij daglicht. 

De selfiecamera laat wel wat te 
wensen over. De gebruiksduur van 
de accu is verbeterd, maar nog niet 
indrukwekkend. De Fairphone 4 is al 
met al een prima toestel, maar wel 

prijziger dan vergelijkbare modellen.

Testoordeel: 7,0 
Richtprijs (128 GB): €600

Voordelen
+ Relatief makkelijk te repareren 

+ Vijf jaar garantie

Nadelen
– Kan niet draadloos opladen 

– Geen 3,5 mm koptelefoon-ingang 

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/smartphone
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Whiplash niet 
altijd gedekt
Bij de meeste autoverzekeraars kun 
je voor zo’n €5 per maand extra 
een inzittendenverzekering afslui-
ten. Hiermee verzeker je jezelf en 
je passagiers voor de financiële 
gevolgen van een verkeersongeluk, 
bijvoorbeeld bij letselschade of 
invaliditeit.
Maar uit ons onderzoek onder 
25  verzekeraars blijkt dat meerdere  
niet-aantoonbaar letsel na een 
 verkeersongeval uitsluiten. Denk  
aan een whiplash en psychische 
klachten, waarbij bewijs of een 
 doktersverklaring lastig is. 
ASR, Ditzo en Promovendum dekken 
deze klachten alleen na vaststelling 
door een arts. Hema, InShared en 
ZLM vergoeden als bewezen is dat 
de klachten het gevolg zijn van het 
ongeval. Aegon onderzoekt dit zelf. 
Nationale-Nederlanden en SNS dek-
ken psychische schade en klachten 
helemaal niet. Vereniging Eigen Huis 
alleen na een verklaring van een me-
disch expert. Andere verzekeraars 
dekken wel, maar vermelden dit vaak 
niet (duidelijk) in de voorwaarden.
Ook ‘schade’ aan huisdieren (letsel 
of overlijden) dekt slechts de helft 
van de inzittendenverzekeringen. 
De andere vergoeden wel, maar dit 
staat vaak niet in de voorwaarden. 
En ook smartengeld wordt niet altijd 
vergoed.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/ 
inzittendenverzekering

De buggy’s Lorelli Myla, Puck Bob en 
Chipolini Everly zijn gevaarlijk voor de 
kinderen. Dat blijkt uit onze test van 
kinderwagens. Ook gaan ze erg snel 
kapot. Ze krijgen daarom alle drie het 
predicaat Afrader. 

Tijdens de veiligheidstest kwam een was-
lijst aan mankementen naar voren. Bij de 
Lorelli Myla (rechts op de foto) kunnen 
kinderen verstrikt raken in de grote lus-
sen aan de binnenkant van de zonnekap 
en in het muggennetje. De clips van het 
muggennetje raken ook makkelijk los, 
waardoor kinderen ze kun nen inslikken. 
Bovendien klapt de wagen achterover 
op een helling. Bij de Puck Bob (links 
op de foto) zijn de scharnieren van de 

zonnekap een groot gevaar voor kinder-
vingertjes die bekneld kunnen raken. Bij 
de Lorelli en Chipolini is het schuim van 
de bumperbeugel zo slap, dat peuters er 
gemakkelijk stukjes vanaf kunnen bijten 
of pulken. En die kunnen ze inslikken.  
De constructie van de Puck Bob en de 
Chipolini Everly is ronduit slecht. Tijdens 
de duurtest op de rollerband brak bij 
beide wagens het frame doormidden 
en brak een van de handvatten af. Bij de 
Puck Bob kwam bovendien de band van 
een van de  wielen los. De buggy’s Lorelli 
Myla en Puck Bob krijgen als Testoordeel 
een 1,0 en de Chipolini Everly een 1,4. 

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/kinderwagen

Afraders bij 
kinderwagens

Getest
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Geprobeerd  

Bescherm  
je privacy
Met cookies en vergelijkbare  tech - 
nieken volgen bedrijven je surfge-
drag op internet. Dat doen ze om 
je persoonlijke advertenties aan te 
kunnen bieden. Wil je dit vol gen  
stoppen, dan kun je Startpage Priva-
cy Protection installeren, als uitbrei-
ding in browser Chrome of Firefox. 
Maar het is geen adver tentiestopper. 
Advertenties worden er alleen een 
stuk onpersoonlijker van. Het doel is 
het beschermen van je privacy. 
Na de installatie is ook de standaard 
zoekmachine in je browser veran-
derd van Google in Startpage.com. 
Met deze Nederlandse zoekdienst 
gebruik je de zoekindex van Google. 
Verschil is dat hij je zoekgedrag 
niet opslaat voor het leveren van 
persoonlijke reclame bij volgende 
zoektochten. Het is even wennen:  
je moet bijvoorbeeld zelf de stad 
typen bij je zoekvraag (zoals ‘kapper 
Vlaardingen’). Want Startpage ge-
bruikt niet automatisch je locatie, 
zoals Google wel doet. Dat is de prijs 
voor zoeken met behoud van priva-
cy. Helaas werkt de extensie nog niet 
in browsers op de smartphone. 

Betaal je al drie jaar zonder problemen een 
hoge huur? Maar is je inkomen te laag om 
een starterswoning te kunnen kopen? Bij 
een aantal hypotheekaanbieders kun je nu 
een hogere hypotheek krijgen. Het is een 
proef om zogeheten duurhuurders aan 
een koopwoning te helpen.
Als je een hypotheek aanvraagt, berekent 
de aanbieder je maximale hypotheek
bedrag. Duurhuurders kunnen nu een ho  
gere hypotheek met Nationale Hypotheek 
Garantie (NHG) krijgen. Je moet wel aan
tonen dat je die hoge huur al drie jaar 
zonder problemen van je inkomen kunt be
talen. En de koopprijs van de woning mag 
maximaal €355.000 zijn. Op onze site vind 
je alle voorwaarden en de hypotheekaan
bieders die meedoen. Misschien biedt dit 
eindelijk de kans op een eerste koophuis. 
De proef loopt vanaf 27 januari 2022. In 
eerste instantie voor maximaal twee jaar, 
of tot 1000  hypotheekverstrekkingen.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/ 
hypotheek-duurhuurders

Proef met 
hogere 
hypotheek

Bij de meeste laser en inkjetprinters van HP 
kun je een abonnement afsluiten. Je betaalt 
dan voor het aantal printjes dat je maakt, 
of het nu een tekstpagina of een A4foto is. 
De inktabonnementen voor inkjets zijn weer 
iets duurder geworden. Voor 50 pagina’s 
per maand gaat de prijs van €3 naar €4 en 
voor 100 pagina’s per maand van €5 naar 
€6. Het goedkoopste abonnement blijft ge
lijk in prijs, maar je krijgt er minder pagina’s 
voor. Ooit kon je met dat abonnement gratis 
15 pagina’s per maand printen en maximaal 
45 pagina’s bewaren voor een later moment. 
Sinds november 2020 betaal je er €1 per 
maand voor. En vanaf nu krijg je daarvoor 
nog maar 10 pagina’s en mag je er maxi
maal 30 bewaren. Toch is dit zogenoemde 
‘Weinig’abonnement wel voordelig als je 
originele HPinkt wilt gebruiken. Heb je niet 
genoeg aan die 10 pagina’s, dan betaal je €1 
voor 10 extra pagina’s. Dat is niet veranderd.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/hp-instant-ink

Duurdere 
printjes

Deze maand toegevoegd op onze site

10 smartphones
2 steelstofzuigers

10 wasmachines

1 smartwatch
10 kinderwagens
5 vaatwassers

 

Net getest

Bekijk alle testresultaten op consumentenbond.nl/test




