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Stijgende 
hypotheekrente
De hypotheekrente is in de afgelo
pen maanden al met 1% gestegen. 
Dit komt door het herstel van de 
economie en de hoge inflatie. 
Maar is die stijging tijdelijk of zet 
hij verder door? We vroegen drie 
economen van ING, Rabobank en 
ABN Amro naar hun verwachtin
gen. Ze houden alle drie rekening 
met een verdere stijging van de 
hypotheekrente. 
Ben je benieuwd naar hun visie op 
de stijgende rente, de hoge inflatie 
en de ontwikkeling van de huizen
prijzen? Ga dan naar onze site 
en bekijk daar ook onze tips voor 
starters en andere huiseigenaren 
met een hypotheek.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/ 
hypotheekrente

Er zijn talloze apps om naar gratis pod-
casts te luisteren. De opnames bevatten 
wel vaak reclameboodschappen. Nieuw is 
de podcast-app Podimo. Daarvoor betaal 
je €5 per maand. Je kunt dan onbeperkt 
reclamevrij naar podcasts luisteren. 
Podimo is actief in meer dan 20 landen, 
waaronder Nederland en België. De van 
oorsprong Deense uitgever belooft kwali-
tatieve podcasts en een redelijke vergoe-
ding voor de podcastmakers. De app van 
Podimo lijkt een beetje op die van Spotify. 
Je kunt artiesten/podcastmakers ‘favoriet’ 
maken en ‘volgen’. Dan zie je automatisch 
wanneer er nieuwe afleveringen zijn. En je 

krijgt suggesties die passen bij je smaak. 
Met de app krijg je toegang tot tientallen 
podcasts, deels exclusief via Podimo te 
beluisteren. Onder meer ‘Man man man’, 
‘Zelfspodcast’, ‘Moordcast’, ‘Alle geschie-
denis ooit’ en ‘Dit komt nooit meer goed’. 
Het binnenhalen vergt zo’n 60 MB voor 
ieder uur podcast. Standaard waarschuwt 
Podimo je als je een podcast via een 
 mobiel netwerk ophaalt in plaats van via 
wifi. Je kunt ook podcasts downloaden via 
wifi. Handig als je onderweg wilt luisteren.  
Tot en met 30 mei kun je je inschrijven 
voor een gratis proefabonnement van  
90 dagen, op podimo.com/nl.

Betalen voor 
podcasts

In het kort
Getest, geprobeerd & ander nieuws

Geprobeerd  
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Beter 
beschermd
Voortaan ben je beter beschermd 
als een gekocht product niet 
voldoet aan de verwachtingen. De 
ministers van Rechtsbescherming 
en Economische Zaken en Klimaat 
hebben hiervoor de wet aange-
past. Koop je bijvoorbeeld een 
smartphone en krijg je binnen een 
jaar problemen met het toestel? 
Dan moet de verkoper aantonen 
dat de smartphone bij levering in 
orde was en dat je het probleem 
zelf hebt veroorzaakt. Voorheen 
was die periode zes maanden. Na 
de eerste zes maanden moest je 
als koper bewijzen dat er al vanaf 
het begin iets mis was met het 
gekochte product. Wij zijn blij dat 
deze aanpassing er is gekomen. 
De wet gaat een uitzondering 
 maken voor levende dieren. 
 Daarvoor wordt de termijn weer 
zes maanden. Een zogeheten  
‘omgekeerde bewijslast’ van één 
jaar zou het voor verkopers lasti-
ger maken om te bewijzen dat het 
dier gezond was bij aankoop. Zie 
consumentenbond.nl/garantie

Ikea verkoopt een nieuw modulair stop-
contactsysteem, Åskväder. Dit systeem 
bestaat uit diverse onderdelen, zoals 
snoeren, verdeeldozen, een aan-uit-
knop en een usb-lader. Wij probeerden 
de startset (€20) in com binatie met de 
aan-uitknop (€10).

De onderdelen zijn eenvoudig met elkaar 
te combineren. Handig om zo voor meer 
stopcontactpunten in je huis te zorgen. 
Je kunt maximaal tien contactdozen met 
elkaar verbinden. 
Met de aan-uitknop kun je de verbonden 
apparaten eenvoudig bedienen via een 
knop of een draadloze afstandsbediening. 
Om het stroomsysteem ‘slim’ te maken  
en met een app te bedienen, heb je 
de Trådfri-verbindingshub nodig. Deze 
 gebruik je voor het aansturen van alle 
slimme apparaten van Ikea. Zo kun je de 
stroomschakelaar in- en uitschakelen op 
bepaalde tijdstippen. Helaas zijn er maar 
weinig apparaten in te schakelen met de 
230 volt spanning van de Åskväder. Wel 
‘niet-slimme’ lampen, kacheltjes en venti-
latoren. En er zijn nog nauwelijks koffiema-
chines aan het pruttelen te brengen met 
alleen een slimme stroomschakelaar. Wak-
ker worden met de lucht van verse koffie 
zit er dus nog niet in met dit systeem.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/ 
ikea-stopcontactsysteem

De tijd van fantasienamen voor brood 
is definitief voorbij: per 1 juli moeten de 
etiketten van al het brood voldoen aan 
strenge regels. Die regels zijn twee jaar 
geleden ingevoerd. Fabrikanten hadden 
tot nu de tijd om hun etiketten aan te pas-
sen. Op alle broodsoorten moet  voortaan 
de vermelding wit, bruin of volkoren 
staan. En de term zuurdesem mag alleen 
nog gebruikt worden bij broden waarin 
desem echt het enige rijsmiddel is. Verder 
mag een brood pas meergranenbrood 
heten als er minimaal drie graansoorten 
inzitten. En er gelden strikte regels voor 
de hoeveelheid granen in het meel. We 
hebben lange tijd de aandacht gevestigd 
op allerlei soorten misleiding bij brood  
en volkorenproducten. Meer weten?  
Lees tien feiten en fabels over brood op 
consumentenbond.nl/over-brood

Bespaartips

Stopcontacten 
uitbreiden

Regels voor 
brood

Hogere energie- en brandstofprijzen  
en duurdere  boodschappen. Dat  

voel je in je portemonnee. Wij geven  
tips om de pijn te verzachten. 

Zie consumentenbond.nl/besparen

Geprobeerd  
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Uit de Digitaalgids

Slimmer mailen
De maildiensten Outlook.com en 
Gmail hebben veel handigheidjes 
en verborgen functies. Wist je 
bijvoorbeeld dat je binnengekomen 
e-mail kunt ‘snoozen’ tot een be-
paald moment? De mail verdwijnt 
dan uit je inbox en verschijnt weer 
prominent in beeld als je hem no-
dig hebt. Je kunt in Outlook.com en 
Gmail ook e-mails naar een (grote) 
groep mensen sturen, vervelende 
afzenders blokkeren en je e-mails 
opslaan als pdf’s. In de  Digitaalgids 
van mei staan nog veel meer van dit 
soort handige tips. Lees het gratis 
artikel op consumentenbond.nl/
artikeldigitaalgids.

In 2020 was een op de zes Nederlanders  
slachtoffer van fraude. Dat blijkt uit 
onderzoek van de Universiteit Twente. 
De jaarlijkse schade door fraude wordt 
geschat op €2,75 miljard. Het merendeel 
is ‘aankoopfraude’, denk aan oplichting 
via een nepwebshop of nepverkoper. 
In 82% van de gevallen betaalden de 
slachtoffers, maar werd het product of 
de dienst nooit geleverd. Sinds vorig jaar 
kun je de bank om hulp vragen. Via een 
speciale procedure stuurt de bank eerst 
een terugstortverzoek naar een oplichter. 
Krijg je het geld nog steeds niet? Dan 
geeft de bank je de naam en adresgege-
vens van de oplichter, zodat je een civiele 
procedure kunt starten. Onze Brievenhulp 
helpt je op weg, zie consumentenbond.nl/
onlinefraude.

Drie zonnebrandmiddelen, van Etos,  
Suntribe en Clinique, halen niet de 

 beloofde beschermingsfactor. Deze test 
komt in ons volgende nummer.

Zie consumentenbond.nl/afraders-zonnebrandmiddel

De collega’s van onze Belgische zusterclub 
Test Aankoop hebben 13 shampoobars 
onderzocht. Ze zien eruit als een blok 
zeep en zijn relatief nieuw op de markt. 
Shampoobars zijn milieuvriendelijker dan 
de bekende vloeibare shampooversies. 
De productie vraagt minder water, de 
blokjes zijn compacter om te vervoeren en 
ze  bevatten minder conserveermiddelen. 
Ook hebben ze geen plastic verpakking.  
De Jason and the argan oil van Lush is 
bij Test Aankoop met een 8,1 de beste. 
Hij kost €11,50 voor 55 gram. Je kunt er 
volgens Lush zo’n 60 keer je haar mee 
wassen. De Kruidvat Natures Repair 
shampoobar van slechts €3 (Testoordeel 
7,2, 65 gram, 50 wasbeurten) krijgt de 
predicaten Green en Beste Koop. Absoluut 
onvoldoende scoren de ‘Le shampooing 
solide douceur met bio-kamille’ van Yves 
Rocher, ‘Gentle & Balance’ van l’Occitane 
en Provence en ‘Shampoing solide’ van 
Lamazuna. De onderzoekers hebben ook 
gecheckt hoelang de bars meegaan.   
Fabrikanten beweren namelijk dat één 
blokje gelijk staat aan twee flessen sham-
poo (250 ml). Maar dat blijkt een verkoop-
praatje. Van de 13 shampoobars uit de 
test waren er slechts 5 die (iets) langer 
meegingen dan één fles shampoo.

Hulp na fraude

Shampoo in 
een blok 

Digitaalgids

Dossier e-mail

 Linux Mint
  Linux Mint, een serieus 

alternatief voor Windows?

 Streamen maar
  Zo kijk je videodiensten 

als Netflix op de tv
 Privé op je mobiel

  Zeg nee tegen pottenkijkers 

op je telefoon

NUMMER 3 • MEI/JUNI 2022

Software, tips en oplossingen

Zonnebrand



JUNI 2022 7

CONSUMENTENGIDS

Een roerei of omelet zonder eieren? 
Het kan. Wij probeerden twee merken 
ei-vervanger. Zijn de baksels net zo 
lekker als die van echte eieren? En hoe 
zit het met de prijs? 

Wij gingen aan de slag met Vegan 
Omeletmix van Bio Nature en Vegan 
Easy Egg van Orgran. Beide bij meerde-
re supermarkten verkrijgbaar. Het zijn 
mixen van kikkererwten- en maismeel, 
met knoflookpoeder en kurkuma. Je voegt 
zelf water en wat olie toe om er roerei, 
omelet, frittata of quiche mee te maken. 
Dat is niet zo simpel als een eitje bakken. 
De dosering luistert nauw: te veel meel 
maakt het baksel papperig, te veel water 
maakt het te elastisch.  
Iemand die regelmatig ei eet, merkt zeker 
het verschil. De smaak en structuur van 
de ei-vervangers zijn duidelijk anders: 
meliger en minder smeuïg dan een ei. 
Ook proef je kikkererwten (bij Orgran) 
of mais (bij Bio Nature). Met 5 gram zout 
per 100 gram is Orgran flink zout. Bio 
Nature bevat weinig zout en heeft een 

Vegan omelet 
of roerei

meer neutrale smaak. Die vinden we dan 
ook de beste van de twee. Beide bevatten 
toegevoegde suikers. 
De ei-vervangers zijn wel een prima uit-
vinding. De hoeveelheid eiwitten en ver-
zadigd vet is goed. En als je geen  eieren 
wilt of kunt eten, komt de eetervaring 
behoorlijk in de buurt van het echte werk.  

Geprobeerd  

Maar ei-vervangers staan – in tegenstel-
ling tot eieren – niet in de Schijf van Vijf 
door de suikers. Eet ze dus liever niet 
vaker dan één à twee keer per week. Eén 
pak ei-vervanger (250 gram) staat gelijk 
aan 15 eieren. Voor Orgran betaal je €5,49. 
Qua prijs verschilt dat nauwelijks met 15 
biologische eieren: die kosten zo‘n €5,70. 
Bio Nature is met €3,29 voordeliger.

Het is niet zo simpel 
als een eitje bakken

Net getest

Stille kracht
De Siemens SE23HW32UE is met  
een 7,3 als Testoordeel de nieuwe 

 Beste Koop bij de vrijstaande vaat
wassers. De bovenkant kan eraf zodat 

je hem onder een keukenblad kunt 
vastzetten.Deze Siemens is geschikt 

voor 12 couverts en heeft een ver
plaatsbare bestekkorf. Hij wast prima 

met het    hoofd en ecoprogramma  
en droogt met beide programma’s 

goed.  Ook maakt hij weinig geluid.  
Erg zuinig is dit model niet: hij  

heeft  energieklasse E. Het ecopro
gramma duurt 3,5 uur (215 minuten), 

dat is vrij gemiddeld. Het hoofd
programma is een stuk  sneller klaar,  

al na 128 minuten.

Testoordeel: 7,3  
Richtprijs: €550

Voordelen
+ Droogt goed met hoofd

en ecoprogramma 
+ Stil

Nadelen
– Energieklasse E

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/

vaatwasser
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Bankieren op  
oude telefoons
ABN Amro en Rabobank hebben 
de minimumeisen voor hun apps 
opgeschroefd. Android-gebrui-
kers hebben voortaan minimaal 
Android-versie 8 nodig. Hoewel  
de app onbruikbaar is geworden, 
kun je nog wel internetbankieren 
via de browser op je smartphone  
of  tablet. De app van ING werkt 
nog wel op apparaten met Android- 
versies 6 en 7. 
Android 8 bestaat al sinds 2017. 
Later dit jaar komt versie 13 uit. Al-
leen gebruikers met een jarenoude 
tablet of telefoon, die niet meer 
door de fabrikant wordt geüpdatet, 
merken iets van deze wijziging. 
Volgens de veiligheids regels van 
de banken moet je ervoor zorgen 
dat je apparaten voorzien zijn van 
actuele updates. Naast updates van 
Android-versies gaat het dan om 
beveiligingsupda tes. 
Het huidige beveiligingsniveau 
is weergegeven als een datum in 
de instellingen op je telefoon. De 
smartphone of tablet is beschermd 
tegen veiligheids risico’s tot die 
 datum. En dus kwetsbaar voor 
 risico’s die na deze datum bekend 
zijn geworden. In de instellingen 
kun je ook zien wat de software-
versie van je telefoon is.

Er is een nieuwe Beste uit de Test bij de 
airfryers: de Philips Airfryer Premium 
XXL. Hij krijgt een 7,6 als Testoordeel. 

Nieuw is dit model niet. Hij is exact het-
zelfde als de oudere  Philips Avance XXL. 
Philips heeft slechts de naam veranderd, 
van Avance naar Premium. Technisch  
zijn ze gelijk, maar dat moet je maar  
net weten. 
Dit geldt ook voor de eveneens  ‘nieuwe’ 
Inventum GF500HLDB. Deze  airfryer is 
technisch exact hetzelfde als de bijna 
gelijknamige Inventum GF500HLD. Die 
laatste is Beste Koop met een 7,2. Bij de 
nieuwe variant is er alleen een B toege-
voegd in de naam, wat staat voor black. 

Een populaire kleur in moderne keukens. 
Je betaalt iets meer voor deze zwarte 
 variant, daarom krijgt hij niet het predi-
caat Beste Koop. 
Van het merk Ninja hebben we deze 
maand wél een echt nieuwe opvolger 
getest. De Ninja AF400EU heeft net als 
de oudere Ninja AF300 twee pannen 
om twee gerechten in te bakken. Maar 
waar de AF300 nog steeds Beste uit de 
Test is met een 7,6 als Testoordeel, krijgt 
de duurdere AF400EU een 6,7. Nieuw is 
dus niet altijd beter. En nieuw is ook niet 
altijd echt nieuw.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/airfryer

Bakken in lucht
Net getest
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Niet altijd 
bedenktijd
Dankzij de wettelijke bedenktijd 
kun je vaak binnen 14 dagen van 
een online koop af. Maar deze 
bedenktijd geldt niet altijd. 
Een uitzondering is bijvoorbeeld 
als je een kaartje koopt voor een 
evenement met een bepaalde 
datum, zoals een concert of een 
wedstrijd. Logisch, want voor  
de organisator is het moeilijk  
om vrijgekomen kaarten alsnog  
te verkopen. 
De uitzondering geldt ook als je 
je kaartje bij een tussenpersoon 
koopt, zoals een ticketbureau. Dit 
laatste heeft het Hof van Justitie 
bevestigd in een zaak die door 
een Duitse consument was aan
gespannen. Het moet wel gaan 
om een kaartje met een  bepaalde 
datum of periode en de organi
sator moet hierdoor een hoog 
financieel risico lopen. In zo’n 
geval heb je dus geen recht op 
bedenktijd. En maakt het niet uit 
of je het kaartje rechtstreeks bij 
de organisator of via een tussen
persoon koopt. 

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/bedenktijd

Je kunt geen doorlopend krediet meer 
afsluiten. Wil je geld lenen voor een 
kleine verbouwing of aanpassing van je 
huis? Dan kun je daar een persoonlijke 
lening of hypotheek voor afsluiten.  
Bij een doorlopend krediet mag je de 
 bedragen die je hebt afgelost steeds 
weer opnieuw opnemen. Dat is makke - 
lijk, maar ook een risico. De kans bestaat 
dat je daardoor nooit van de lening af  - 
komt. Daarom zijn de regels voor door-
lopende kredieten sinds 2019 strenger 
geworden. Het aantal aanbieders nam 
hierdoor af.    
Als je al een doorlopend krediet hebt, 
mag je dat aanhouden. Maar veel kre-
dietverstrekkers bieden de mogelijkheid 
je doorlopende krediet om te zetten  
in een persoonlijke lening. Bij een per-
soonlijke lening staat de aflosperiode 
vast. Je weet dan precies wanneer je 
ervan af bent. 

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/ 
verbouwing-betalen

Einde aan 
doorlopend 
krediet

De overheid beheert je gegevens in tiental-
len systemen. In de nieuwe MijnGegevens- 
app staat een samenvatting van een deel  
van deze data. Je installeert de app, logt  
in met je DigiD en krijgt een enorme hoe - 
veelheid informatie. Daar zit in elk geval de 
vermelding in de basisregistratie perso nen 
bij met je woonadressen nu en in het ver-
leden. In de app zie je het geregistreerde 
inkomen en de eventuele alimentatiever-
plichtingen. Daarnaast je burgerlijke staat, 
inclusief trouw- en scheidingsdata. Ook de 
gegevens van kinderen en partner komen 
in beeld, met hun BSN-nummers. De ru-
briek Wonen toont de kadastrale gegevens 
van koopwoningen, de huidige WOZ-waar-
de(s) en verleende bouwvergunningen 
binnen een straal van 250 meter. Verder 
geeft de app alle voertuigen weer die op 
je naam staan bij 
de Rijksdienst voor 
het Wegverkeer 
(RDW). Je kunt als 
het goed is ook 
schooldiploma’s 
bekijken, maar dit 
leidt (bij ons) tot 
een ‘niet bekend’. 
De app biedt al 
een aardige hoe-
veelheid basis-  
informatie en zal 
zeker nog aan-
gevuld worden.

Al je gegevens 
bij elkaar

Deze maand toegevoegd op onze site

7 wasdrogers
14 smartphones

5 soundbars

20 airfryers
3 vaatwassers
3 smartwatches

 

Net getest

Bekijk alle testresultaten op consumentenbond.nl/test




