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Problemen 
met bagage?
Is je ingecheckte bagage bescha-
digd, verloren of vertraagd? Dan 
heb je waarschĳ nlĳ k recht op een 
vergoeding van je luchtvaartmaat-
schappĳ . Dat is goed om te weten, 
want al maanden spelen er pro-
blemen met verloren bagage op 
Schiphol. Meld bagageproblemen 
altĳ d direct op de luchthaven. Ter 
plekke wordt een PIR-formulier 
ingevuld, waarvan je een kopie 
meekrĳ gt. Daar staan belangrĳ ke 
gegevens op, zoals een dossier- of 
referentienummer. Die nummers 
heb je nodig als je een claim indient 
bĳ  de luchtvaartmaatschappĳ . 
We maakten een keuzehulp met 
voorbeeldbrieven om je op weg te 
helpen. Je vindt deze brievenhulp 
en informatie over je rechten op 
consumentenbond.nl/bagage.  

Smartwatches krĳ gen steeds meer 
gezondheidsfuncties. Zo kun je met de 
Samsung Galaxy Watch4 je bloeddruk 
meten. Hoe werkt dat? 

Om te beginnen moet je je smartwatch 
koppelen aan een Samsung Galaxy-smart-
phone (besturingssysteem Android N 
of hoger). De gegevens worden name-
lĳ k opgeslagen in de Samsung Health 
Monitor-app. Verder heb je een bloed-
drukmeter nodig om het horloge maan-
delĳ ks te kalibreren, zodat het correct 
blĳ ft meten. Het horloge vervangt een 
bloeddrukmeter dus niet. 
Deze smartwatchfunctie is vooral interes-
sant als je je bloeddruk tussendoor wilt 
bĳ houden (als indicatie). Handig is dat 
je de gegevens als pdf kunt delen met 
je huisarts.
Samsung geeft aan dat de resultaten van 
de Health Monitor-app geen complete 
diagnose stellen. Overleg dus eerst met 

je huisarts voordat je medische stappen 
onderneemt. Het gebruik van deze bloed-
drukmeter wordt afgeraden bĳ  aandoe-
ningen zoals diabetes of een hartritme-
stoornis. 
Na kalibratie lagen de gemeten waarden 
dicht bĳ  die van een bloeddrukmeter. 
Maar soms gaf de bloeddrukmeter een 
hogere waarde aan dan het horloge. 
Bĳ voorbeeld een uur na het eten. We 
hebben niet onderzocht hoe de bloed-
drukmeter van de Galaxy Watch4 pres-
teert bĳ  iemand met sterke bloeddruk-
schommelingen.
Welke bloeddrukmeter je thuis gebruikt, 
is ook van invloed op de nauwkeurigheid. 
In de volgende Consumentengids komt 
een test van bloeddrukmeters. En zie 
pagina 60 voor onze test smartwatches. 

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/
bloeddruk-meten-met-slim-horloge

Bloeddruk 
op je horloge

In het kort
Getest, geprobeerd & ander nieuws

Geprobeerd
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Duurzame 
hypotheek
Triodos staat bekend om zĳ n 
 duurzame imago en scoort goed 
in de Eerlĳ ke Bankwĳ zer. De bank 
heeft nu een nieuwe hypotheek: 
de  biobased hypotheek. Hiermee 
beloont Triodos het duurzaam bou-
wen van woningen door een extra 
rentekorting te geven van 0,15%.
Je huis moet dan (deels) gebouwd 
zĳ n met duurzame materialen en 
tĳ dens de bouw en het wonen nau-
welĳ ks CO2 uitstoten. Het bouwen 
gebeurt voor een groot deel met 
plantaardige grondstoff en zoals 
hout, bamboe, kurk, stro en vlas. 
Wĳ  juichen de introductie van dit 
soort duurzame hypotheken toe. 
Triodos hanteert een scherpe ren-
te. Uit ons onderzoek blĳ kt wel dat 
het niet altĳ d de voordeligste optie 
is, ondanks de rentekorting. 

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/
biobased-hypotheek

Klus je veel zelf? Kies dan de voor -
deligste bouwmarkt voor doe-het-zelf- 
materialen. Dat is  Hornbach, blĳ kt uit 
onze prĳ svergelĳ king van zeven grote 
bouwmarkten. 
Check of de dekking van je reis-
verzekering nog bĳ  je situatie past. 
Misschien is die wel veel te ruim.   
Stel je cv-ketel beter af. Je energie-
verbruik gaat omlaag en in huis 
wordt het een stuk comfortabeler. 
Houd de aanbiedingen bĳ  in de 
supermarkt. Daarmee kun je wel 
25%  besparen op koff ie van bekende 
merken. 
Zeg ongebruikte en onnodige 
abonnementen op. 
Tank zo goedkoop mogelĳ k. We ver-
geleken 200.000 ben zine- en diesel-
prĳ zen bĳ  26 merken tank stations. Je 
tankt gemiddeld het goedkoopst bĳ  
Fieten Olie, OK Express en Tango.
Nieuwe vaatwasser of wasmachine 
nodig? Kies een zuinig model. Daar-
mee kun je enkele tientjes per jaar 
aan energie besparen. 
Kĳ k eens goed naar je betaalrekening. 
Je kunt vaak een voordeliger pakket 
kiezen (zonder afschriften of dure 
creditcards). Of stap over naar een 
andere bank.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/besparen

Bĳ  een scheiding verandert je gezins-
situatie. Zo’n wĳ ziging moet je doorgeven 
aan je verzekeraar, want dit kan invloed 
hebben op je premie. Heb je kinderen? 
Check dan of je kind nog onder de 
dekking valt. Dat is niet altĳ d vanzelf-
sprekend, blĳ kt uit ons onderzoek van 41 
rechtsbĳ standverzekeringen (zie ook het 
artikel op pagina 56). Verzekeraars gaan 
er verschillend mee om als het kind bĳ  de 
andere ouder woont of verblĳ ft. Bĳ  16 van 
de rechtsbĳ standpolissen zĳ n kinderen 
niet meeverzekerd als ze bĳ  de andere 
ouder wonen. Sommige verzekeraars bie-
den alleen dekking in bepaalde gevallen, 
bĳ voorbeeld als er een omgangsregeling 
of co-ouderschap is vastgelegd. 

@ OP ONZE SITE 
consumentenbond.nl/
rechtsbĳ standverzekering-kinderen

Jaarverslag

Acht tips om 
te besparen

Kind niet altĳ d 
verzekerd

80.671 nieuwe deelnemers hadden 
onze collectieve acties vorig jaar

Veel andere resultaten en successen lees je in ons jaarverslag: 
consumentenbond.nl/jaarverslag
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Uit de Geldgids

Hobbels bij 
nieuwbouw
Koop je een nieuwe woning, dan 
moet je momenteel rekening hou-
den met complicaties. Zo schiet 
de hypotheekrente omhoog en 
leidt het tekort aan materialen 
en mankracht nogal eens tot 
vertraging. Als een aannemer een 
Oekraïneclausule in zĳ n contract 
opneemt, kan hĳ  een vergoeding 
rekenen voor extra bouwkosten 
die samenhangen met de oorlog. 
Hierdoor kunnen de kosten hard 
oplopen en kan de financiering in 
gevaar komen. Ook milieuregels 
voor stikstof en PFAS kunnen extra 
kosten opleveren. In de nieuwste 
Geldgids lees je waar je rekening 
mee moet houden en wat je kunt 
doen om problemen te voorkomen. 
Zie het gratis artikel op consumen-
tenbond.nl/artikelgeldgids.

Bedrĳ ven die voedsel of gerechten aan 
consumenten verkopen, zĳ n wettelĳ k 
verplicht om te melden of er allergenen in 
zĳ n verwerkt. Dit zĳ n stoff en waar sommi-
ge mensen ernstig ziek van kunnen wor-
den, zoals gluten, noten en melk. Volgens 
onderzoek van de Nederlandse Voedsel- 
en Warenautoriteit (NVWA) voldeed vorig 
jaar 65% van de horecabedrĳ ven en 51% 
van de ambachtelĳ ke bedrĳ ven niet aan 
de eisen. Bĳ  supermarkten en toko’s gaat 
het iets beter. Daar voldeed in 2021 41% 
niet aan de eisen. De inspecteurs geven 
eerst een waarschuwing. Blĳ ft de onder-
nemer in overtreding, dan volgt een boe-
te. Ook dit jaar zal de NVWA actief toezien 
op de allergenen informatie. Op consu-
mentenbond.nl/hoe-lees-je-een-etiket 
staat informatie over het lezen van etiket-
ten en allergenen die erop moeten staan.

50% van de Nederlanders heeft 
een variabel energiecontract, 

in 2021 was dat nog 44%

Kinderen zĳ n steeds jonger als ze voor 
het eerst online gaan. Ze besteden er ook 
steeds meer tĳ d aan. Dat heeft veel leuke 
kanten, maar levert ook privacyproblemen 
op. Daarom pleiten wĳ  voor een veilige 
online wereld voor kinderen, zonder 
filterbubbels, (sluik)reclame,  ‘targeting’ 
en ‘profiling’. We spreken de grote tech-
bedrĳ ven en de overheid hierop aan.
Maar als ouder kun je ook zelf wat doen 
om je kind zo goed mogelĳ k te bescher-
men. Speciaal voor leden hebben we 
een e-mailreeks ontwikkeld die je hier-
bĳ  helpt. Vier weken lang ontvang je 
elke vrĳ dag een mail met acties om zelf 
mee aan de slag te gaan. We leggen 
uit hoe je de smartphone of iPad van je 
kind veiliger kunt maken en geven veel 
achtergrondinformatie. Ook helpen we je 
het gesprek aan te gaan met je kind. Je 
kunt je aanmelden voor deze e-mails op 
consumentenbond.nl/mĳ n-kind-online.

Allergenen 
in voeding

Bescherm je 
kind online

Bron: Energiemonitor 2022 ACM

Energiecontract

Geldgids
 Box 3
Wat verandert er?

 Hoge inflatie
Maatregelen overheid 

voor inkomen in 2023
 Kosten nieuwbouw
Onzeker prĳ skaartje door 

Oekraïneclausule en PFAS

NUMMER 5 • AUG/SEPT 2022

bankfraude
Extra bescherming tegen 
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De visvrĳ e tonĳ n van Sea So Good ligt 
sinds kort in de supermarkten. Het is 
een alternatief op basis van soja. Is het 
een goede vervanger? En smaakt het 
naar tonĳ n?  

We lieten de varianten Naturel en Olĳ folie 
(€2,89 en €3,19) proeven. De tonĳ nsmaak 
blĳ kt ver te zoeken. En lekker zĳ n ze ook 
niet volgens de meeste proevers. ‘Niet 
lekker’ of ‘heel vies’ is de reactie. Opval-
lend is dat de visvrĳ e tonĳ n beter smaakt 
in warme gerechten. Waarschĳ nlĳ k omdat 
de ‘tonĳ n’ dan niet het hoofdingrediënt is. 
De voedzaamheid van de visvrĳ e tonĳ n is 
niet slecht. Het product is gemaakt van 
sojabonen. Daardoor bevat het vezels die 
een positief eff ect hebben op je darmen. 
Ook zĳ n er omega-3-vetzuren uit algen 
toegevoegd. Dat zĳ n gezonde vetzuren 
die ook in vis zitten. Hoeveel omega-3 
een blikje bevat, is onduidelĳ k. Sea So 
Good vermeldt dit niet op het etiket. Wat 
overigens wel verplicht is, aangezien de 

Visvrĳ e tonĳ n
claim ‘rĳ k aan omega-3’ op de verpak-
king prĳ kt. Dat hebben we gemeld bĳ  de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA). De fabrikant heeft toegezegd de 
verpakking aan te passen. Verder maakt 
de fabrikant goede sier met de claim 

Geprobeerd  

‘rĳ k aan eiwit’ op de verpakking. Vanwege 
de sojabonen is het product inderdaad 
rĳ k aan eiwit. Maar wel minder eiwitrĳ k 
dan echte tonĳ n. In grammen scheelt 
dat de helft. 
Houd je het toch liever bĳ  echte tonĳ n? 
Let dan wel op het MSC-logo. Bĳ  pro duc-
ten met dit keurmerk is er geen sprake van 
overbevissing of onnodige bĳ vangst.

‘Niet lekker’ of ‘heel 
vies’ is de reactie van 

de meeste proevers

Net getest

Levendig 
geluid

De Samsung HW-Q800B is een grote 
soundbar met subwoofer. De geluids-
kwaliteit is indrukwekkend. Het geluid 

is mooi in balans en klinkt helder en 
levendig met veel detail. Ook als je 

het geluid flink hard zet, klinkt het nog 
steeds helder. De meegeleverde sub-
woofer zorgt voor een flinke bas die 
naar smaak aan te passen is. De lage 

tonen kunnen soms wat overheersen, 
maar nooit te veel. Het surroundgeluid 

klinkt goed, maar kan beter. Net als 
veel andere grote soundbars met wifi 
verbruikt dit model veel stroom. Dat 

komt doordat hĳ  continu in verbinding 
staat met je draadloze netwerk. 

Geen enkel model in onze test heeft 
een uitknop. Je kunt hem dus alleen 
uitzetten via een losse stekkerdoos 

met aan-uitschakelaar. 

Testoordeel: 7,5
Richtprĳ s: €750

Voordelen
+ Zeer goed geluid bĳ  hoog volume

+ Goed draadloos te verbinden

Nadelen
– Energieverbruik in standby 

zeer hoog

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/soundbar
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Geen briefjes 
meer in de bus 
De PostNL-bezorgers doen sinds 
1 juli geen briefje meer in de bus 
als je niet thuis bent bĳ  het afle-
veren van een pakketje. Digitaal 
krĳ g je informatie waar je pakket 
is  bezorgd: bĳ  de buren of bĳ  een 
PostNL-punt. Je moet voor het 
 digitale niet-thuisbericht je e-mail-
adres aan PostNL geven of de 
PostNL-app installeren. 
Op deze zoveelste digitaliserings-
slag kwam kritiek van de Tweede 
Kamer, de directeur van de biblio-
theek en ouderenbond ANBO. 
 Mensen die niet digitaal vaardig 
zĳ n zouden nu een slechtere ser-
vice  ervaren. Terechte kritiek, vin-
den wĳ . Ook wĳ  willen ‘digi dwang’ 
zo veel mogelĳ k tegengaan.
PostNL reageerde vlak voor de 
invoering met een nuancering. 
Soms worden er toch briefjes in de 
bus gedaan: als PostNL je e-mail-
adres niet heeft en bĳ  medische 
post, post van een notaris en 
pakjes die als cadeau of relatie-
geschenk zĳ n gemarkeerd. Het 
bedrĳ f geeft meer informatie op 
postnl.nl/niet-thuisbriefje.  

Jaar na jaar treff en we helaas onveilige 
hekjes aan in onze test. Ook dit jaar 
komen vĳ f modellen niet door onze 
veiligheidstests. Deze hekjes krĳ gen als 
Testoordeel een 1 en zĳ n daarom Afrader. 

De Rolygate (1), een rolhekje, doorstond 
onze ‘duwen en trekken’-test niet. Daarin 
simuleren we dat een kindje aan het hekje 
rammelt. Het bovenste handvat van het 
hekje brak af. Fabrikant A3 heeft aangege-
ven dat dit hekje niet meer gemaakt wordt. 
Het is nog wel in enkele winkels te koop.
Ook het Guard Me-vouwhekje (2) kwam 
niet door de ‘duwen en trekken’-test. Het 
sluitmechanisme brak helemaal af. In 2015 
doorstond dit hekje wel alle veiligheids-
tests. Fabrikant BabyDan vermoedt dat de 
problemen kunnen ontstaan als het hekje 
over een grote breedte wordt geïnstal-
leerd. In de handleiding zal duidelĳ ker 
komen te staan dat het hekje niet te veel 
opgerekt mag worden. Dit gaan wĳ  uiter-
aard in de gaten houden. 

Bĳ  het Mac Lean-traphekje (3) is het 
bevestigingsplaatje dat je aan de muur 
schroeft niet sterk genoeg en breekt. 
Daardoor hebben we geen verdere 
veiligheidstests uitgevoerd. De fabrikant 
laat weten het probleem te bekĳ ken, maar 
neemt het traphekje niet uit de handel. 
Dan de Reer (4): die doorstaat de botstest 
met 10 kilo niet. Ook is de sluiting niet 
goed afgewerkt, waardoor een vinger klem 
kan komen te zitten. De fabrikant heeft niet 
gereageerd op de testresultaten. 
Tot slot is ook het sluitmechanisme van 
traphekje Nele (5) niet veilig. Het wiel-
tje waarmee je het hekje opent, kun je 
draaien zonder het veiligheidspalletje in te 
drukken. Verkoper Bauhaus zegt het pro-
bleem aan te kaarten bĳ  de leverancier en 
gaat een eigen test uitvoeren, maar neemt 
het traphekje nog niet uit de handel. 

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/
onveilige-traphekjes

Veel on veilige
traphekjes

Net getest

1 2 3

4 5
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Doorschakelen 
dure grap
Bĳ  het googelen naar het telefoon-
nummer van een bedrĳ f of organi-
satie moet je goed opletten. Je 
kunt makkelĳ k terechtkomen op 
de pagina van een doorschakel-
dienst als keuzemenu.info of 
meteencontact.nl. Dit soort sites 
beloven je via hun betaalnummer 
door te verbinden. Je kunt zo 
tientjes kwĳ traken, want de kosten 
bedragen circa €1 per minuut. En 
de meter blĳ ft lopen als je eenmaal 
doorverbonden bent. 
We deden een steekproef in 
Google waarbĳ  we meer dan 700 
klantenservice-georiënteerde 
zoekvragen stelden. In 13% van de 
treff ers bleek het om de site van 
een duur doorverbindnummer te 
gaan.  Klantenservicespot.nl toont 
een gratis 020-nummer, maar daar 
hoor je een bandje dat je 1818 moet 
bellen. En dat is een duur betaal-
nummer. 
De Autoriteit Consument & Markt 
(ACM) geeft soms boetes aan door-
schakeldiensten als ze niet duidelĳ k 
genoeg zĳ n over de kosten. We 
hebben onze bevindingen met de 
ACM gedeeld.

De Canon Pixma TS705a kleurenprinter 
(€90) is de opvolger van de TS705. Het 
is één van de ruim tien ‘nieuwe’ Canon- 
printers die eigenlĳ k niet echt nieuw zĳ n. 
Alleen de ‘a’ is toegevoegd in de naam. 
Het verschil met de eerder door ons 
geteste printers is dat de nieuwe varian-
ten recente software en updates kunnen 
ontvangen. 
De TS705a heeft vĳ f cartridges, waarvan 
één zwarte voor tekst en één zwarte voor 
mooiere kleurenprints. Die kleurenprints 
komen vooral op inkjetpapier goed tot 
hun recht. Draadloos printen gaat soepel. 
Een scanner ontbreekt: kopiëren doe je 
door een foto te maken met de print-app 
van Canon. Daarmee corrigeer je een 
scheve foto ook eenvoudig. 
Om recente software en updates te 
kunnen ontvangen, moet je de printer 
registreren en een bestand downloaden 
op de pc. Ons lukte het herhaaldelĳ k niet 
om het registratieproces te voltooien. Het 
heeft verder ook weinig voordelen: als je 
inkt bĳ na op is, krĳ g je een mail om inkt te 
bestellen. En je kunt punten sparen voor 
bĳ voorbeeld een foto-insteekmapje.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/
canon-pixma-ts705a

Niet écht 
nieuw

Uit onderzoek van de Wageningen 
Universiteit blĳ kt dat iedere Nederlander 
elk jaar 18 kilo textiel weggooit. Dat draagt 
natuurlĳ k bĳ  aan de almaar groeiende 
afvalberg. Bovendien kost de productie 
van één tweepersoonsdekbedovertrek 
maar liefst 30.000 liter water. 
Daarom zĳ n twee oud-studenten van 
de Wageningen Universiteit een startup 
begonnen om circulair beddengoed te 
ontwikkelen. Bĳ  Circular Dreams kunnen 
consumenten, horeca en sorteerbedrĳ  -
ven bedtextiel van goede kwaliteit
in leveren. Na een grondige inspectie, 
wassen en her verpakken, biedt Circular 
Dreams het beddengoed weer te koop 
aan. Het gaat bĳ voorbeeld om dekbed-
overtrekken die in de showroom zĳ n 
gebruikt, of die kort zĳ n gebruikt en 
geretourneerd. Zie voor meer informatie 
circulardreams.nl. 

Dekbedovertrek 
weggooien? Nee, 
hergebruiken!

Deze maand toegevoegd op onze site

15 vaatwassers
17 koelkasten

16 beveiligingscamera’s

6 staafmixers
12 smartphones
13 koptelefoons

Net getest

Bekĳ k alle testresultaten op consumentenbond.nl/test

Geprobeerd
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