
3SEPTEMBER 2021

CONSUMENTENGIDS

 13   Water op je brood 

 32  Test vaatwasmiddelen

 20  Let op bij koopjessites

 58  Waar moet het afval?

 Elk nummer

4  Nieuws 
  Actuele ontwikkelingen en producten
 
18  Goed om te weten 
  Onze experts beantwoorden  
  juridische en praktische vragen

30  Zo kan het ook 
  Deze goede service krijgt een pluim

37  Straatvraag 
  Wat doe je om inbraak en diefstal te  
  voorkomen?
 
48  In actie 
  Zo komen we op voor de consument 
 
64  Lezerspost 
  Een selectie uit ontvangen post
 
66  Naslagwijzer 
  Overzicht van gepubliceerde tests 
 
68  Stekeligheden 
  Klacht slecht afgehandeld? 
  Dat is een stekel

 Tests

 24  Wasdrogers 
  Antwoorden op 15 veelgestelde  
  vragen en de testresultaten van 
  23 warmtepompdrogers

32  Vaatwasmiddelen 
  Balanceren tussen een goede    
  werking en minder milieubelasting

 Van de cover

24

13

20

44  Autostoeltjes 
  Voor elke fase in het kinderleven is er  
  een speciaal zitje, maar is dat nodig?

 50  Tonijnsalade 
  Er is volop keus in de supermarkt.  
  De verschillen in smaak, voedings - 
  waarde en duurzaamheid op een rij.

  En verder

 10  Claims op badartikelen 
  Wat betekenen de teksten op flacons  
  douchegel en shampoo?

13  Boterham met water 
  Het hoofdingrediënt van veel kuipjes  
  margarine en halvarine is water

20  Sites vol aanbiedingen 
  Webwinkels weten hun producten en  
  uitstapjes mooi te verkopen, zijn er  
  ook echt goede deals?

28  Duurzaamheid banken 
  Op zoek naar een bank met een  
  groen investeringsbeleid

38  Telefonische trucs 
  Let goed op wie er belt, telefoon- 
  nummers zeggen helaas niet alles

40  Levensduur apparaten 
  Hoelang gaat een tv of wasmachine  
  eigenlijk mee en hoe snel treden  
  de eerste mankementen op?

54  Hypotheekrente omlaag  
  Het loont om te kijken of de rente  
  zonder boete naar beneden kan  
  dankzij de stijgende huizenprijzen

58  Weg met de afvalberg
  Verpakkingen worden duurzamer,  
  maar minder weggooien en afval  
  goed scheiden blijft belangrijk

62  Bezorgen en installeren 
  Wil je het gekochte apparaat op de  
  juiste plek en geïnstalleerd hebben,  
  dan betaal je vaak extra

 10



SEPTEMBER 20214

CONSUMENTENGIDS

Keurmerk voor 
zelfzorg online
Het Centraal Bureau Drogisterij-
bedrijven (CBD) heeft het Keur-
merk Zelfzorg Online ontwikkeld. 
Dit keurmerk moet consumenten 
zekerheid en vertrouwen geven als 
zij online zelfzorg geneesmiddelen 
kopen. Een website met zo’n 
keurmerk is betrouwbaar en levert 
veilige producten en het juiste 
advies. Er gelden diverse voor-
waarden waar een website aan 
moet voldoen om het keurmerk te 
mogen voeren. Denk aan het tonen 
van risicowaarschuwingen, een 
controle op leeftijd van de koper en 
de beschikbaarheid van een gedi-
plomeerd drogist voor advies. Het 
CBD controleert of websites aan 
de eisen voldoen. Op het moment 
van schrijven zijn de webshops van 
Kruidvat, Trekpleister, DA, Etos en 
Plein.nl bij het Keurmerk Zelfzorg 
Online aangesloten.  

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/ 
keurmerk-zelfzorgonline

De meest luxe iPad heeft een upgrade 
gekregen. De 2020-versie van deze iPad 
Pro was al niet traag, maar de nieuwe 
generatie doet er nog een schepje 
 bovenop. 

Apple heeft in de iPad Pro 2021 de krach-
tige M1-chip gezet, die ook in de MacBook 
Air en Pro zit. Daarmee gaat alles wat je 
erop doet supersnel. Met Testoordeel 8,6 
is deze nieuwste iPad Beste uit de Test.
Het verschil met de ook al niet trage iPad 
Air merk je pas als je veel van hem vraagt, 
 bijvoorbeeld voor videobewerking. Het 
nieuwe mini-led-scherm is erg mooi, 

 vooral door de hoge helderheid. Wel is 
 alleen de variant van 12,9 inch uitgerust 
met dit scherm. De 11-inch-versie is op  
dit punt meer vergelijkbaar met de vorige 
generatie. De overige specificaties mogen 
er ook zijn. Zo klinken de vier speakers 
verbazingwekkend goed voor een tablet 
en heeft hij een prima accuduur van   zo’n 
13 uur bij gemiddeld gebruik. De iPad Pro 
2021 met een scherm van 11 inch kost 
€850, met een scherm van 12,9 inch kost 
hij €1200. 

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/ipadpro11

In het kort
Getest, geprobeerd & ander nieuws

Super 
snelle
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Doe de 
datalektest 
Bijna elke week is er wel een 
 melding van een groot datalek.  
Check op consumentenbond.nl/  
datalekquiz of je de juiste kennis 
hebt om de schadelijke gevolgen 
ervan te beperken. Slechts 20%  
van de ruim 5000 deelnemers tot 
nu toe weet alle vier de vragen 
goed te beantwoorden. Wil je de 
quiz doen? Lees dan niet verder, 
want we bespreken hier de juiste 
antwoorden. 
Maar 34% weet dat je op de site 
 haveibeenpwnd.com moet zijn om 
te checken of je gegevens gelekt 
zijn. Van de deelnemers gebruikt 
41% hetzelfde wachtwoord bij 
meerdere diensten, wat gevaarlijk 
is als een van die diensten gehackt 
wordt. En 34% weet niet dat fraudu-
leuze mailtjes, waarin je persoonlijk 
wordt aangesproken, een belang-
rijk gevolg zijn van datalekken. Wel 
weet 85% van de deelnemers dat je 
de schade van een datalek het best 
kunt beperken door het inschake-
len van tweefactorauthenticatie. Je 
moet dan een extra veiligheidscode 
invoeren voor je kunt inloggen.

Onveilig

Als laatste in Nederland stopt Ziggo met 
de doorgifte van analoge radio. Je kunt 
bij deze provider dan alleen nog digitale 
radio ontvangen. De afbouw is al bezig en 
is naar verwachting eind 2021 gereed. 
Per regio krijgen de Ziggo-klanten uiterlijk 
vijf weken van tevoren bericht. Daar-
in staat hoe je kunt checken of je nog 
 analoge radio luistert. En, mocht dat zo 
zijn, wat de alternatieven zijn. Zo kun je in 
plaats van digitale radio ook een losse  
FM-antenne aansluiten of radio via 
 internet luisteren. Via onderstaande link 
vind je de mogelijkheden. 
Het stoppen met analoge radio heeft  
geen gevolgen voor de abonnements-
prijzen. Ziggo beëindigt analoge radio 
om meer ruimte in het netwerk te krijgen, 
bijvoorbeeld voor sneller internet.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/analogeradio

Ziggo stopt 
met analoge 
radio

Betere service 
bij veranderen 
van bank

Drie modellen in onze traphekjestest 
hebben het predicaat Afrader gekregen. 
Het gaat om de Kidsriver Luca, de Hauck 
Stop n Safe 2 en de BabyGo Safety Gate. 

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/onveilige-traphekjes

Uit ons jaarlijkse panelonderzoek blijkt 
dat overstappen van bank maar weinig 
gedaan wordt (zie ook het artikel over 
duurzame banken op pagina 28). Van de 
overstappers gebruikte tweederde de 
Overstapservice. Dat is een gezamenlijk 
initiatief van banken om overstappen mak-
kelijker te maken. Voor 80% van de panel-
leden die er gebruik van maakten, verliep 
de overstap (zeer) makkelijk. De banken 
hebben deze service onlangs verbeterd. 
Tot nu toe werden alleen bedrijven die 
incasseren op de hoogte gebracht van je 
nieuwe rekeningnummer. Voortaan krijgen 
alle betalers die iets overboeken naar het 
oude rekeningnummer een melding met 
het nieuwe rekeningnummer. Die kunnen 
dat dan direct aanpassen in het adresboek 
van mobiel- of internetbankieren en/of in 
de administratie. Voor meer informatie 
over wat de service regelt en wat je zelf 
moet doen, zie consumentenbond.nl/
overstappenvanbank.
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Uit de digitaalgids

Creditcard 
ingetrokken
Heb je een creditcard met de moge-
lijkheid om gespreid te betalen, dan 
loop je het risico dat de kaart wordt 
ingetrokken. Creditcardmaatschap-
pij ICS vraagt namelijk om informa-
tie over je inkomen. In de praktijk  
is het inkomen vaak onvoldoende. 
ICS blokkeert de kaart dan. Wil  
je dit voorkomen, dan kun je het  
beste afzien van de mogelijkheid 
om gespreid te betalen voordat  
ICS aanklopt voor controle. De 
Geldgids schrijft hierover in het 
septembernummer. In hetzelf-
de nummer staan artikelen over 
eerder stoppen met werken, 
klagen bij de bank en de beste 
brokers voor beleggen. Lees het 
(gratis) artikel over creditcard-
controle op consumentenbond.nl/
artikelgeldgids.

Vanaf eind januari 2022 ben je niet langer 
verplicht om de modem of router van 
je provider te gebruiken. Dat heeft de 
 Autoriteit Consument & Markt (ACM) 
bekendgemaakt. Je mag er dan ook voor 
kiezen om een eigen modem of router aan 
te sluiten op het netwerk van de telecom - 
aanbieder. Bijvoorbeeld om beter te 
kunnen controleren welke gegevens de 
apparaten in huis met internet uitwisselen. 
De vrije keuze van modems en routers 
zorgt ervoor dat overstappen naar een 
andere provider makkelijker wordt, omdat 
je in veel gevallen je eigen modem kunt 
meenemen naar een nieuwe provider. 
Overigens mag de aanbieder wel ingrijpen 
bij netwerkverstoringen die het gevolg zijn 
van ondeugdelijke apparatuur.

We krijgen veel vragen over het opnieuw 
identificeren bij creditcarduitgever ICS. 

Kijk voor antwoorden op veelgestelde 
vragen op consumentenbond.nl/ics

De Dyson V15 Detect Absolute steelstof-
zuiger valt op. Dat komt vooral door zijn 
groene laser die onzichtbaar vuil zicht-
baar zou maken. In de praktijk blijkt dat 
wat overdreven, maar het vuil valt in het 
licht wel meer op. Het zorgt zo voor extra 
voldoening bij het stofzuigen.
Ook motiverend is de nieuwe functie  
die de stofdeeltjes telt en die aantallen 
(miljoenen!) weergeeft op het schermpje. 
Al is niet duidelijk wat de getallen precies 
betekenen. Is het veel of weinig wat je 
opzuigt? Maar je gaat er toch op letten.
Net zoals zijn voorgangers V8 en V11 is 
de V15 makkelijk te gebruiken. Wel is het 
handvat met de motor behoorlijk zwaar. 
Ook is het lastig dat je de aan-knop  in - 
gedrukt moet houden tijdens het zuigen. 
Hij maakt bovendien flink wat herrie. 
Op dit moment testen we de V15 uitge-
breid in ons laboratorium. De resultaten 
staan dit najaar op onze site.
De V15 is met €700 een van de duurste 
steelstofzuigers. De extra’s maken stof-
zuigen leuker, maar het is de vraag of ze 
de hoge prijs waard zijn. Voor minder dan 
de helft koop je al de Beste Koop bij de 
steelstofzuigers. 

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/dysonv15 

Eigen modem 
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Stofdeeltjes 
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Autoschade 
sneller 
afwikkelen
Heb je schade aan je auto waar-
voor de bestuurder van een ánder 
 motorvoertuig aansprakelijk is? 
Dan kun je sinds 1 juli terecht bij  
je eigen WA-autoverzekering. 
 Voordeel van deze directe schade-
afhandeling is dat je niet meer 
hoeft uit te zoeken wie de aanspra-
kelijke verzekeraar is. Je hoeft dus 
ook niet zelf met de aansprakelijke 
partij in gesprek te gaan. Dit moet 
zorgen voor een snellere afwikke-
ling van de schade. De betrokken 
verzekeraars verrekenen de schade 
vervolgens onderling.
Bij bijna alle schades melden 
 consumenten zich al bij de eigen 
verzekeraar. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor de inboedel- en opstalverze-
kering, maar ook voor de allrisk- 
dekking van de autoverzekering. 
Alleen bij de WA-dekking was dit  
tot voor kort niet zo. 
Over directe schadeafhandeling 
(aanvankelijk WA- direct genoemd) 
is door de verzekeraars al vele  
jaren gesproken, onder meer met 
de ANWB en met ons. Overigens 
mag je schade wel bij de aan-
sprakelijke verzekeraar  blijven 
claimen.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/ 
schade-wa-verzekeraar

Van gekke chipssmaakjes kijkt niemand 
meer op. Of toch wel? Lays introduceert 
drie nieuwe smaken, in samenwerking 
met bekende fastfoodketens. 

Zo kun je nu een avondje bankhangen  
met Subway teriyaki chips, Pizza Hut  
margherita chips, of KFC chicken chips. 
De chips kosten €1,59 per zak (150 gram) 
en zijn verkrijgbaar bij de meeste (grotere) 
supermarkten. Als we de ingrediënten - 
lijst bekijken zien we niet veel vreemds.  
Aardappels en olie, zoals bij alle chips.  
En behoorlijk wat zout natuurlijk: ruim 
1 gram per 100 gram chips. 
Om de chips de fastfoodsmaken te  
geven, zijn er flink wat smaakmakers toe-
gevoegd. Van knoflook en peterselie tot 
cayennepeper en uienpoeder. Ook zijn er 
aroma’s toegevoegd. Welke precies is niet 
aangegeven. De chips bevatten ook enke-
le grammen suiker. Een gedeelte is van 
nature aanwezig, de rest is toegevoegd 
voor de smaak, laat Lays weten. 
Over smaak gesproken: de Pizza Hut 

Drie 
nieuwe smaken 

margherita chips doet vooral aan ketchup 
denken, met wat kaaspoeder. De smaak 
van de Subway teriyaki chips is moeilijk 
thuis te brengen, maar doet vooral denken 
aan bouillonpoeder. De chipjes zijn lekker 
knapperig, maar je bent deze variant wel 

Geprobeerd  

snel zat, vinden onze proevers. En dat is 
toch wel uniek voor chips. De KFC chips 
heeft wat weg van paprikachips met een 
vleugje kip. Best knap gedaan, aangezien 
er geen kip in zit. Via onderstaande link 
kun je in de video zien wat onze proevers, 
de smaakbazen, ervan vinden.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/smaakbazen

Er zijn aan deze chips 
flink wat smaak

makers toegevoegd
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Verwarring 
over allergenen
‘Bevat melk.’ ‘Kan sporen van  pin - 
da’s bevatten.’ ‘Gemaakt in een 
 fabriek waar noten worden ver - 
werkt.’ Dit soort allergenen infor-
matie op levensmiddelen schept 
onduidelijkheid, zo blijkt uit onder-
zoek van de Universiteit Utrecht, 
Universitair Medisch  Centrum 
Utrecht en onderzoeks instituut 
TNO. Ze namen als voorbeeld pin-
da’s en vroegen proefpersonen het 
risico in te schatten voor iemand 
met een pinda-allergie. Dat bleek 
knap lastig. Het risico werd bijvoor-
beeld ten onrechte  hoger inge-
schat als er op de verpakking stond 
‘bevat pinda’ dan bij de vermelding 
‘geproduceerd in een fabriek waar 
ook pinda’s worden verwerkt’.  
De verwarring ontstond vooral 
over de PAL-vermelding: Precau-
tionary Allergen Labelling. Die 
waarschuwt dat er een kans is op 
kruisbesmetting, zoals ‘kan sporen 
bevatten van’. Het lijkt logisch 
dat het risico groter is als er 100% 
zeker pinda in het product zit, dan 
als er slechts een kans is. Maar die 
gedachte is onjuist. Want de PAL 
zegt niets over de hoeveelheid van 
het allergeen. Er kan namelijk best 
per ongeluk veel in het voedsel zijn 
beland. Met eenduidige informatie 
zou het een stuk makkelijker zijn 
om de juiste keuze te maken. 
Wij strijden voor duidelijke etiket-
ten op voedselverpakkingen. Lees 
meer op consumentenbond.nl/
onduidelijke-etiketten 

Microsoft heeft het maken van luxe lap-
tops inmiddels behoorlijk onder de knie. 
De vierde generatie Surface-laptop zit in 
vrijwel alle opzichten goed in elkaar. 

Hij heeft een mooie, goed afgewerkte  
en erg stevige behuizing, een prettig 
toetsenbord en een grote touchpad die 
fijn aanvoelt. Ook heeft hij een prachtig 
scherm, dankzij de hoge helderheid en 
goede afstelling. Kortom, als je geen con-
cessies wilt doen, is dit een ideale laptop 
om veel op te werken. 
Wij hebben de snelste variant van de 
 Surface Laptop 4 getest, met Intel Core i7 
en 16 GB werk geheugen. Deze kost €2000 
en is met een Testoordeel van 8,1 Beste uit 
de Test. Microsoft biedt ook een iets min-
der  krachtige versie aan voor €1450. Dat  

is natuurlijk nog altijd een smak geld.  
De Lenovo IdeaPad 3 (82KU00CGMH) is 
een goed alternatief. Hij is prima als da-
gelijkse werkpartner, heeft Testoordeel 7,7 
en is een heel stuk goedkoper (€550). De 
 moderne AMD Ryzen 5-chip kan vrijwel 
alles wat je van hem vraagt, inclusief    
foto- en videobewerking. Het full-hd-  
scherm heeft een prettige matte afwer-
king en prima kijkhoeken. De kleurafstel-
ling is goed genoeg voor kantoorwerk, 
maar niet voor fotobewerking. Wil je er 
ook video’s op kijken? Dan valt de kleur-
weergave en maximale helderheid wat 
tegen. Ook de accuduur van 7,5 uur bij 
licht gebruik kan beter.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/laptop/beste

Twee 
prima laptops

Getest
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Laadpaal 
verzekeren
Als je een elektrische auto hebt, is 
een eigen laadpaal wel zo handig. 
Zo ben je thuis zeker van een laad-
plek en hoef je niet op zoek naar 
een vrij laadstation in de buurt.   
Laden via een eigen paal is ook 
goedkoper. 
Een eigen laadpaal aanschaffen 
is wel een investering. Krijg je te 
maken met schade of diefstal? 
Dan is het een fijn idee dat je op 
een verzekering kunt terugvallen. 
Op welke verzekering je laadpaal 
gedekt is, hangt af van of je een 
vast of mobiel laadpunt hebt en of 
je een (koop)huis of appartement 
hebt. Bij een vaste laadpaal op het 
terrein van je woonhuis, is schade 
en diefstal van de laadpaal vaak 
standaard gedekt via de opstalver-
zekering. In andere gevallen moet 
je meestal bij de inboedelverzeke-
ring aankloppen. Op onze site staat 
wat de verzekeraars in verschillen-
de situaties vergoeden. 

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/ 
laadpaal-verzekeren 

Al enige tijd is er een tekort aan chips voor 
allerlei producten. Consumenten moeten 
daardoor de komende maanden rekening 
houden met langere levertijden en uitver
kochte producten. Ook bieden opkopers 
bepaalde producten aan tegen extreem 
hoge prijzen. De problemen spelen onder 
andere bij laptops, vaatwassers, auto’s en 
spelcomputers.
Het tekort is ontstaan door productie
problemen sinds het begin van de corona   
crisis. De vraag naar chips is enorm toe
genomen, doordat iedereen ineens veel 
thuis zat en veel geld uitgaf aan apparaten 
als laptops en spelcomputers. Ook  zitten 
chips in steeds meer producten. De  
vraag is inmiddels vele malen groter dan 
het aanbod.
Het maken van een chip is een langdurig 
en ingewikkeld proces. En het bouwen 
van nieuwe fabrieken kost natuurlijk tijd. 
Ook zijn er het afgelopen jaar bij diverse 
chip fabrieken problemen geweest door 
droogte, kou of brand, waardoor de pro
ductie lager was dan gepland. De tekorten 
kunnen daarom nog wel een paar jaar 
aanhouden. 

Problemen 
door een 
chiptekort

Heb je een privatelease-auto en loop 
je tegen problemen aan? Check in ons 

stappenplan wat je dan kunt doen. 

Zie consumentenbond.nl/klacht-leasemaatschappij

De Chromecastmediaspeler biedt een 
makkelijke manier om films en series naar 
de tv te streamen. Het apparaatje sluit 
je aan op een HDMI ingang van de tv en 
bedien je met behulp van je smartphone.  
De nieuwe Chromecast met Google TV  
(€90) is ook zonder smartphone te be  
dienen, want hij heeft een eigen afstands
bediening. Die werkt fijn en kun je zelfs 
gebruiken voor het geluid en de aan 
uitknop van je tv. Navigeren door het 
menu gaat prettig en vrijwel alle apps van 
streamingdiensten zijn beschikbaar. He
laas is hij nog niet officieel uitgebracht in 
Nederland, en dus is hij niet bij elke winkel 
te koop. Een paar Nederlandse webwin
kels bieden modellen uit het buitenland 
aan. Die zijn hier prima te gebruiken. 
Sommige functies die deze mediaspeler 
in het buitenland heeft, ontbreken wel 
in Nederland. Zie consumentenbond.nl/
chromecastgoogletv

Handige 
mediaspeler

Geprobeerd  

 Stappenplan






