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In het kort
Getest, geprobeerd & ander nieuws

Volwaardige
vervangers
van vlees?
Kant-en-klare vleesvervangers,
zoals ‘gehakt’ en ‘worsten’, zijn niet
altijd een goede vervanger van
vlees. Dat concludeert de Belgische
consumentenorganisatie Test
Aankoop na het bestuderen van
de etiketten van 37 producten.
Veel vleesvervangers bevatten
vooral te veel vet en zout. Test
Aankoop adviseert om te kiezen
voor een product met maximaal
10 gram vet en 1,3 gram zout per
100 gram. Onze Belgische collega’s
zijn wat zout betreft milder dan
de aanbeveling van het Voedings
centrum. Die is voor een vleesvervanger maximaal 1,1 gram zout per
100 gram om in de Schijf van Vijf te
passen. Bij deze norm zouden veel
producten afvallen, omdat ze te
zout zijn. Maar de Belgische onder
zoekers wegen ook mee dat je ze
waarschijnlijk maar af en toe eet.
Met de hoeveelheid eiwit, ijzer en
vitamine B12 zat het in de meeste
gevallen wel goed.
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Getest

Zes nieuwe
kinderwagens
Sinds begin dit jaar hebben we weer zes
kinderwagens getest, onder andere van
Easywalker, Bugaboo en Maxi-Cosi.
De beste van deze zes is de Maxi-Cosi
Adorra 2.0 (€625 inclusief reiswieg),
met een 8,2 als Testoordeel.
De Adorra rijdt als een zonnetje over allerlei ondergronden en stuurt soepel. Ook is
hij erg prettig in het dagelijks gebruik, zoals bij het in- en uitklappen, verstellen van
de rugleuning en gordels en bedienen van
de rem. De Cybex Gazelle S (€800 inclusief reiswieg) krijgt met een 6,4 het laagste
Testoordeel van de zes. Hij heeft een extra
boodschappenmand aan het ‘stuur’, waar-

door het zitje en dus ook het zwaartepunt
ver naar voren komt. Hierdoor is de wagen
lastig over een onverharde ondergrond te
duwen. Ook stoepranden zijn moeilijker op
te komen. En de rem werkt niet goed als
je de wagen met kind erin op een helling
parkeert. Hij glijdt dan langzaam weg.
De Beste uit de Test is nog steeds de Nuna
Mixx Next (Testoordeel 8,6, €900 inclusief
reiswieg). Beste Koop is de Mutsy Evo
(Testoordeel 7,9, €500 inclusief reiswieg).
Op onze site staan de testresultaten van
70 goed verkrijgbare kinderwagens.
@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/kinderwagen
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Meer fraude bij
beleggingen

Getest

Verrassend
goede
smartphone
Nieuwe binnenkomer in de top 5 van
onze test smartphones is de Sony
Xperia 5 II. Een verrassende prestatie,
want de Japanse elektronicafabrikant
wist de laatste jaren niet te overtuigen.
De kwaliteit van deze telefoon is erg goed,
al gooit Sony het niet over een andere
boeg. Ook de Xperia 5 II is weer gericht
op audiovisueel ingestelde gebruikers.
Bijvoorbeeld met geweldig klinkende
stereoluidsprekers. En met een prachtig,
helder scherm in 21:9 ‘bioscoopverhouding’. Zonder inkeping of cameragaatje,
zodat je niets mist van films en foto’s.
Sony heeft ook uitgebreide Pro-apps
voor fotograferen en filmen. En het is
nog steeds het enige smartphonemerk
waarbij je de camera kunt scherpstellen
door de sluiterknop half in te drukken.
De kwaliteit van de foto’s en video’s had
beter gekund, maar mede dankzij de
uitstekende accuduur en prestaties weet
deze smartphone nu toch te overtuigen.
Hij is te koop voor €700.
@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/smartphone

De Fraudehelpdesk en de AFM
(Autoriteit Financiële Markten) zijn
een publiekscampagne begonnen
om te waarschuwen voor malafide
beleggingsaanbieders.
Beleggingsfraude vormt al twee
jaar de grootste schadepost van
alle meldingen bij de Fraudehelpdesk. Gedupeerden gingen in 2020
voor €13 miljoen het schip in. Ook
mensen met weinig beleggingservaring zoeken op dit moment
mogelijkheden om hun spaargeld
of pensioenuitkering te laten stijgen. Maar niet alle aanbieders van
beleggingsproducten zijn even betrouwbaar. Gedupeerden reageerden vaak op een online advertentie.
Zij kregen een ‘accountmanager’
aan de lijn die meldde dat hij een
vergunning van de AFM heeft, om
betrouwbaar over te komen. Hij
haalde vervolgens het slachtoffer
over om steeds meer geld in te
leggen. En als de belegger zijn
geld terug wil, krijgt hij smoesjes
te horen. Op fraudehelpdesk.nl/
beleggen staan tips om weg te blijven van zulke foute aanbieders.

Foute
vinkjes
Het bedrijf achter PlatteTV.nl is door de
Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan
gesproken op het vooraf aanvinken van
een keuzeoptie. De webwinkel voegde
automatisch een servicepakket van onge
veer €65 toe bij de aankoop van een tv.
Die optie was vooraf al aangevinkt. Dit
mag niet, de koper moet zelf actief een
dergelijke keuze maken. Nadat de ACM bij
PlatteTV aan de bel trok, heeft het bedrijf
het vinkje weggehaald. En het belooft
klanten te compenseren als zij zich mis
leid voelen. De ACM let erop dat de markt
eerlijk en transparant werkt. De toezichthouder reageert op signalen. Ook consumenten kunnen meldingen doorgeven,
zoals over foute vinkjes en andere oneerlijke beïnvloeding. Ga hiervoor naar de site
Consuwijzer.nl van de ACM. Daar kun je
ook vinden wat wel en niet is toegestaan.

Coronavoucher

Heb je een coronavoucher gekregen bij
annulering van je vlucht of pakketreis?
Kijk dan eens in onze vernieuwde
Coronavoucher keuzehulp. In een paar
stappen krijg je een passend advies.
consumentenbond.nl/keuzehulp-coronavoucher
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Goede
aanbieding?

Uit de Geldgids

Besparen met
webmakelaars
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PENSIOENFONDSEN

Dure rekenfout voor
deelnemers > p. 20

WWW.GELDGIDS.NU

De sportzomer gaat bijna van start. Met
het EK voetbal, de Tour de France en de
Olympische spelen voor de deur vliegen
de aanbiedingen je weer om de oren.
Vooral elektronische apparaten, zoals
televisies, zijn in die periode extra in trek.
Maar hoe weet je of iets een top- of juist
een nepaanbieding is? Wij vergelijken de
beste deals van onder andere televisies,
soundbars en airfryers op prijs én kwaliteit. Meld je aan op consumentenbond.nl/
sportzomer voor onze Beste Deal Alert.
Dan ontvang je wekelijks de beste aan
biedingen in je mailbox.

Een traditionele verkoopmakelaar
rekent vaak een hoge courtage
voor het verkopen van je woning.
Door zelf de kopers rond te leiden,
kun je als woningeigenaar veel geld
besparen. Dat blijkt uit een inventa
risatie gepubliceerd in de Geldgids.
Het verdienmodel van een web
makelaar zit anders in elkaar. Je
betaalt zo’n internetmakelaar voor
af in plaats van achteraf. Daarnaast
hangt de vergoeding niet af van de
opbrengst van je huis, maar van
de diensten die je afneemt. In het
artikel ‘De makelaar is online’ wijst
de Geldgids op de kleine lettertjes
die je daarbij goed moet bekijken.
Lees het (gratis) artikel op consu
mentenbond.nl/artikelgeldgids.

SPAARHYPOTHEEK

Aflossen is soms
toch gunstig > p. 34

INDEXFONDSEN

Hoe beleg je in een
index? > p. 36 en 45

VOORKOM ONGELUKK EN

CHECK JE TESTAMENT
> p. 10

Geholpen

Met onze Cyberhulplijn, gestart in
november, hebben we al 156 gedupeerden
van internetcriminaliteit bijgestaan
@OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/cyberhulplijn
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Lippenbalsem:
let op de
ingrediënten
Gebruik je lippenbalsem, dan krijg je
daar gemakkelijk iets van binnen. Zeker
als je vlak na het aanbrengen iets eet of
drinkt. Daarom is het extra belangrijk dat
inslikken geen kwaad kan. Toch blijkt
uit onderzoek van onze Deense zusterorganisatie Taenk dat sommige lippenbalsems stoffen bevatten die mogelijk
hormoonverstorend zijn (zoals Ethylhexyl
methoxycinnamate, BHT, Benzyl salicylate
en Benzophenone-3). Deze stoffen kunnen
in kleine hoeveelheden in allerlei producten voorkomen: van voedsel tot verpakkingen en van speelgoed tot vloerbedekking.
Krijg je er veel van binnen, dan kan dat
op lange termijn mogelijk leiden tot klachten, zoals vruchtbaarheidsproblemen,
overgewicht en hart- en vaatziekten.
Voor lippenbalsems adviseren we daarom een merk te kiezen zonder deze
ingrediënten.
Producten die Taenk afraadt zijn van de
merken Biotherm, Carmex, Dr Organic,
Elizabeth Arden, Kiehls, Labello en
Maybelline.
Van de aanraders zijn twee lippenbalsems
ook in Nederland te koop: Ecooking Lip
balm neutral en Miild Skin & lip care.
Lees op onze site meer over alle testresultaten en hoe je een gezonde keuze maakt.
@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/lippenbalsem
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Geprobeerd

Gewoon koekje

Verzekering tegen
cybercriminaliteit
Steeds meer verzekeraars spelen in op
de snelle groei van internetcriminaliteit.
Independer, Turien & Co (via een tussenpersoon) en United Insurance bieden
een cybercrimepolis aan. Aon en Univé
hebben een cyberdekking toegevoegd
aan hun inboedelverzekering.
De Veilig Online Verzekering van Indepen
der is relatief goedkoop, maar dekt vooral
zaken waarvoor je vaak al bent verzekerd,
zoals online misbruik van (privé) betaal
middelen. En voor online-aankopen
betaald met je creditcard of PayPal ben
je ook al verzekerd. United Insurance
moet het vooral hebben van de ‘24-7’helpdesk. Maar daarvoor kun je sinds kort
ook terecht bij onze eigen Cyberhulplijn
Verzekeraar

Maandpremie

(zie pagina 6). United Insurance vergoedt
ook psychologische hulp (drie sessies)
voor slachtoffers. De CyberCare Polis van
Turien & Co heeft de breedste dekking,

Kijk goed wat er
precies gedekt is
vanwege overlap
maar mikt met zijn hoge premie en dito
verzekerd bedrag (€50.000 per incident)
op een kleinere doelgroep.
@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/cybercriminaliteit
Maximale vergoeding per jaar
Betaalfraude

Aon Cyberhulp
Independer Veilig Online
Turien & Co CyberCare
United Insurance Privacy Assist
Univé cyberdekking

€1,05*

Ransomware

Webaankopen

€2.500

€4,10-€5,80

€10.000

€15,13

€100.000

€100.000

€8,23-€12,35

€1.000

€1.000

€0*

Met Sultana Twist biedt Sultana
twee nieuwe biscuits-smaken aan:
mango & wortel en bosvruchten &
rode biet. Te koop bij supermarkten
voor circa €1,90 (218 gram). Naast
een kwart rozijnen en krenten
bevatten de koekjes 7% groenteen fruitvulling. Hoeveel daarvan
groente is, wordt niet duidelijk. Op
onze vragen reageert de fabrikant
niet. Veel kan het niet zijn, omdat
het grootste deel van de vulling
uit zoetstof (maltitolstroop) en
bevochtigingsmiddel bestaat. En
afhankelijk van de variant zit er nog
3,5% wortelpoeder of rode bieten
poeder in. Een betere naam zou wat
ons betreft ‘fruitbiscuits’ zijn.
Ook de smaakcombinaties klinken
spannender dan ze zijn. Al bevalt
de variant bosvruchten & rode biet
ons wel. Je proeft bosvruchten en
de koekjes zijn iets minder hard
dan gewone Sultana’s. De mango
& wortelversie ruikt vooral zoet en
een beetje weeïg.
Vergeleken met naturel Sultana’s
zijn de Twist-varianten iets minder
ongezond. Ze bevatten wat minder
suiker en meer vezels. Maar in drie
koekjes zit alsnog 12 gram suiker
(drie klontjes). De 3 gram vezels
die erin zit is best aardig, maar met
bijvoorbeeld een schaaltje bramen
krijg je al 4 gram vezels binnen.
Kortom: ook deze Sultana Twist is
gewoon een koekje en niet gezond.

€3.000

€1.000

€2.000

* verwerkt in de premie van de inboedelverzekering
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Terugbetalen
van een vlucht
Getest

De beste
tablets
onder de €200
We testen doorlopend tablets. De beste
zijn vaak behoorlijk prijzig, maar er zitten
ook goedkopere en toch degelijke tablets
tussen. Hier de drie beste tot €200.
De Samsung Galaxy Tab A7 is de enige
in dit rijtje met een groot scherm van
10-inch. Hij heeft standaard 32 GB opslag,
voldoende voor licht gebruik. Het is de
snelste goedkope tablet: geen lange laadtijden en de bediening gaat vlot. De scores voor scherm en accu zijn ook relatief
goed. De iets oudere Samsung Galaxy Tab
A 8.0 heeft eveneens 32 GB opslag, maar

is met zijn scherm van 8 inch wel een stuk
kleiner. Dankzij de lange accuduur is dit
een goede reisgenoot. En ook voor thuis
is hij zeker geen slechte keus, vooral vanwege de scherpe prijs. Op plek drie staat
de Lenovo Tab M8 FHD, ook een tablet
van 8 inch met 32 GB opslag. Dit model is
iets sneller in het dagelijks gebruik dan de
kleine Samsung en heeft een nog langere
accuduur. Ondanks de hogere resolutie
vinden we het scherm wat minder mooi.
@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/goedkope-tablets

Samsung Galaxy Tab A7 (2020)
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Bij annulering van een losse vlucht
moet je altijd direct bij de luchtvaartmaatschappij terechtkunnen
voor terugbetaling. Ook als je via
een (online) reisbemiddelaar hebt
geboekt. Dat meldt de Autoriteit
Consument & Markt (ACM). Bij het
niet-naleven van deze regel kunnen
de Inspectie Leefomgeving en
Transport (ILT) en de ACM hand
havend optreden.
Beide organisaties hebben veel
meldingen gekregen van reizigers
waarvan de vlucht door corona
was geannuleerd. Luchtvaartmaatschappijen verwezen hen voor de
terugbetaling naar de reisbemiddelaar waar ze hadden geboekt. Dat
mag dus niet. Maatschappijen moeten bij annulering van de vlucht
volgens de Europese regelgeving
de keus bieden tussen terugbetaling binnen zeven dagen of de
vlucht omboeken. Dit geldt ook
als je bij een reisbemiddelaar hebt
geboekt. Online reisbemiddelaars
kunnen wel aanbieden om de
terugbetaling door de luchtvaartmaatschappij voor je te regelen.
Maar ze mogen daarvoor alleen
kosten in rekening brengen als
ze dat bij de boeking duidelijk
hebben aangegeven. En let op:
de termijn van zeven dagen voor
terugbetaling geldt niet voor
reisbemiddelaars.
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Brievenhulp
uitgebreid

Geprobeerd

Handige
babycam
De Alecto Smartbaby10 (vanaf €74) is een
handige babycam voor thuis en onderweg.
En hij ziet er nog leuk uit ook. De bijbehorende app kun je op verschillende apparaten installeren. Zo kunnen beide ouders tegelijkertijd hun kindje in de gaten houden
op één account. Belangrijk is vooral dat de
wifi-ontvangst in de babykamer goed en
stabiel is. Het zwart-witbeeld is ‘s avonds
helder door infrarood nachtzicht. Op het
beeldscherm kun je de temperatuur en
het luchtvochtigheidspercentage van de
kamer zien waar de camera is geplaatst.
En ook de sterkte van het wifi-signaal.
De Smartbaby10 heeft een aantal functies
die tegenwoordig op veel babycams zitten, zoals geluids- en bewegingsdetectie.
Je kunt meldingen ontvangen op je
smartphone als de camera bewegingen
of geluiden signaleert.
De installatie van de babycam maakt een
veilige indruk. Maar we hebben nog niet
gekeken naar technische kwetsbaarheden
als de camera eenmaal in gebruik is. De
camera werkt met de software en de
clouddienst van het Chinese bedrijf Tuya.
@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/alectosmartbaby10

We hebben onze online Brievenhulp
uitgebreid met diverse voorbeeld
brieven voor vluchtannuleringen,
(internet)providers en energie
leveranciers. Met deze Consumen
tenbond Brievenhulp begeleiden
we je stap voor stap naar de juiste
brief. Dat werkt heel gemakkelijk
en ook snel.
Bij een vluchtannulering heb je
bijvoorbeeld recht op teruggave
van de ticketkosten of op een
vervangende vlucht. Maar soms
ook op een extra vergoeding. Die
kan oplopen tot €600. Met onze
Brievenhulp wordt de situatie snel
duidelijk en kun je de passende
vergoeding(en) vragen.
Nieuw zijn ook de brieven bij een
klacht over je (internet)provider
of energieleverancier.
Andere, al langer bestaande voor
beeldbrieven helpen je bij onder
andere een kapot product en bij
het ongedaan maken van een
aankoop aan de deur. De online
Brievenhulp is gratis voor onze
leden.

Geprobeerd

Verantwoorde
mondkapjes
Je ziet ze best veel: van die blauwe wegwerpmondkapjes. En veel dragers nemen de
naam wel erg letterlijk, want de mondkapjes
zorgen voor een flink zwerfafvalprobleem.
Een Nederlands ontwerpbureau kwam met
een ludieke oplossing: volledig biologisch
afbreekbare wegwerpmondkapjes, met
bloemenzaadjes erin. Wij hebben ze geprobeerd. Het is een leuk idee, maar voor
dagelijks gebruik zijn deze mondkapjes
eigenlijk niet geschikt. Ze zijn gemaakt van
rijstpapier en daardoor nogal fragiel. En ze
zitten ook niet echt comfortabel.
De bloemen hebben we nog niet kunnen
beoordelen. Een echte oplossing voor
het mondkapjesafvalprobleem zijn ze
natuurlijk ook niet. Gooi je zo’n kapje in de
vuilnisbak, dan moet het afval verwerkt
worden. En bij weggooien op straat duurt
het nog enige tijd voordat het helemaal
afgebroken is. De prijs is bovendien stevig,
zie het aanbod op mariebeebloom.com.
Wat ons betreft blijft het stoffen, wasbare
mondkapje de meest verantwoorde keuze.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/
brievenhulp

8 van de 20 kinderbedjes die de 
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
vorig jaar onderzocht, kunnen gevaar
opleveren voor kinderen tot 4 jaar. Ze
mogen niet meer verkocht worden.
Zie nvwa.nl en consumentenbond.nl/kwart-babybedjes-onveilig

MEI 2021

9

