 INHOUD

10
32
50

46
42
ELK NUMMER
4 Nieuws

14
TESTS
14 Wasdrogers

Actuele ontwikkelingen en producten

24 Goed om te weten
Onze experts beantwoorden
juridische en praktische vragen

31 In actie
Zo komen we op voor de consument

39 Hoe zit dat?
Dat klopt toch niet? Wij zoeken het uit

46 Zo kan het ook
Gelukkig bestaat er ook goede service

57 Straatvraag
Wat is je grootste miskoop?

64 Lezerspost
Een selectie uit ontvangen post

66 Naslagwijzer
Overzicht van gepubliceerde tests

68 Stekeligheden
Klacht slecht afgehandeld?
Dat is een stekel

Moderne warmtepompdrogers zijn
zuiniger en drogen beter

20 Slimme thermostaten
Is zo’n apparaat een slimme koop?
Ook gebruikers geven hun oordeel

34 Bontwasmiddelen
Het Testoordeel van de 32 producten
varieert van een 5,1 tot een 8,5

42 Magere kwark
Grote verschillen in smaak, structuur
en aandacht voor dierenwelzijn

50 Laptops
Met de filters op onze website vind je
snel de laptop die bij je past

62 Activity trackers
Handige hulpjes om meer te bewegen

EN VERDER
10 Dokteren op internet
Even googelen? Niet alle medische
informatie is volledig en betrouwbaar

EEN ONAFHANKELIJKE CONSUMENTENBOND

18 Gratis verzekerd
Bij een creditcard of product krijg je
soms zomaar een verzekering cadeau

26 Bezorging supermarkten
Hoe werkt het en wat kost het om je
boodschappen thuis te laten brengen?

30 Huren of toch kopen?
Alleen voordeel op de korte termijn

32 Namaak herkennen
Tips om te zorgen dat wat je online
koopt origineel en veilig is

40 Hoelang houdbaar?
De houdbaarheidsdatum op voedsel
is belangrijk, maar goed je zintuigen
gebruiken ook

48 Een mandje huismerken
Fors besparen door alleen huismerken
te kopen bij je vaste supermarkt

54 Etikettentaal
Op veel verpakkingen van etenswaren
staan verwarrende claims en kreten

58 Coronakwesties
Een greep uit binnengekomen vragen

Het belang van de consument staat bij ons voorop. Samen maken we kiezen makkelijker,
kopen veiliger en markten eerlijker. We bewaken bij alles wat we doen onze onafhankelijkheid en laten ons niet beïnvloeden door politieke en commerciële belangen.

CONTACT

070 - 445 45 45
ma-vr 8.30-18 uur
consumentenbond.nl/contact
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COLUMN
HOOFDREDACTEUR

Mark Friederichs
friederichs@consumentenbond.nl

GETEST, GEPROBEERD & ANDER NIEUWS

ACTUEEL

Bezorgd
Sinds half maart ben ik net als veel anderen
aan huis gekluisterd. Al ruim vijf maanden
dus. In die tijd heb ik diverse gewoontes in
ieder geval tijdelijk vervangen door andere.
Zo ook de manier waarop ik boodschappen
doe. Voor maart ging ik meestal op de fiets
of met de auto naar de plaatselijke supermarkt. Maar vooral in de beginperiode van
de coronacrisis liet ik boodschappen ook
regelmatig thuis bezorgen. Voornamelijk om
drukte te vermijden, maar stiekem vond ik
het ook wel makkelijk. Ik heb gemerkt dat de
voorwaarden en de prijzen per supermarkt
nogal verschillen. Dat blijkt ook uit ons uitgebreide onderzoek. Meer hierover is te lezen
in het artikel over de bezorgdiensten van
supermarkten vanaf pagina 26.
Omdat ook een bezoek aan de huisarts een
tijdlang vrijwel onmogelijk was en later ontmoedigd werd, leek het logisch om dan maar
op internet op zoek te gaan bij gezondheidsklachten. 80% van bijna 7000 panelleden gaf
aan dit – net als ik – weleens te doen. Maar
niet alle informatie die je op internet vindt,
is betrouwbaar. Welke sites je wél kunt vertrouwen en hoe je de informatie op andere
plekken op waarde kunt schatten, is te lezen
vanaf pagina 10.

Contact

Consumentenbond
Postbus 1000
2500 BA Den Haag
consumentenbond.nl/
contact
070-445 45 45 (ma-vr
8.30-18 uur)

Lidmaatschap

Kijk voor een compleet
overzicht van
lidmaatschaps- en
abonnementsprijzen op
consumentenbond.nl/
webwinkel
of bel 070-445 45 45

Zie voor de voorwaarden van het lidmaatschap en abonnement consumentenbond.nl/algemenevoorwaarden

4 CONSUMENTENGIDS SEPTEMBER 2020

GEPROBEERD

Koude koffie
IJskoffies zijn al langere tijd populair,
maar nu kun je bij Albert Heijn van het
merk Stok ook ‘cold brew coffees’ kopen.
Dat is koffie die 10 uur lang op een hele
lage temperatuur ‘gebrouwen’ wordt. Dit
zorgt voor een zachte smaak, zo belooft
de fabrikant. Is deze koude koffie lekker?
Een aantal proevers probeerde de zwarte
en de mokkavariant. De zwarte koffie is
inderdaad aangenaam zacht van smaak,
maar wel een beetje op het slappe af. Er
zit ook weinig koffiegeur aan. De mokka
variant heeft meer weg van ijskoffie zoals

we die al kennen: zoetig en een beetje
chocomelachtig. Er is – in tegenstelling
tot de zwarte variant – dan ook suiker
aan toegevoegd. Per flesje (230 ml) krijg
je 2,5 suikerklontje binnen. Qua gezond
heid wint de zwarte variant het dus,
maar menig ijskoffie-fan zal de zoetere
mokkavariant meer weten te waarderen.
Voor je portemonnee maakt het niet uit,
beide kosten €1,69 per stuk. Daarmee
zijn ze prijziger dan de meeste ijskoffies,
en zeker dan een gewoon (afgekoeld)
bakje koffie.
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Dekking reisverzekering
bij code oranje
Ben je van plan om tijdens de coronacrisis
naar een bestemming met code oranje te
reizen? Check dan goed wat je reisverzekering vergoedt. Op het moment dat we
dit schrijven, biedt ruim een derde van de
reisverzekeringen geen dekking als je nu
naar een ‘oranje’ gebied gaat. De overige
reisverzekeraars beperken de dekking.
Corona-gerelateerde schades worden
vaak niet vergoed. Sommige verzekeraars
dekken ook geen medische coronakosten
en geen extra reis- en verblijfkosten door
corona. Wijzigt het advies tijdens je reis
van geel naar oranje? Dan blijft de dekking waar je volgens de polisvoorwaarden
van je verzekering recht op hebt, bestaan
tót het eerstvolgende moment dat je
naar huis kunt reizen. Als je langer blijft
dan noodzakelijk is, vervalt de dekking
of wordt die beperkt. Bekijk de dekking
voor ‘oranje’ bestemmingen per reis
verzekeraar op consumentenbond.nl/
reisverzekering-codeoranje

De beste
provider
Circulair
matras
Matrassen hebben niet echt een
goede naam als het gaat om duurzaamheid. De grondstoffen en het
productieproces zijn niet altijd even
duurzaam, en afgedankte matrassen
worden maar al te vaak verbrand.
Auping wil het slechte imago van
de matras aanpakken en biedt sinds
kort de Auping Evolve aan, een
volledig circulaire matras. Volgens
Auping zijn alle onderdelen van
de matras opnieuw te gebruiken.
Dit houdt in dat de matras wel staal
bevat, maar geen polyurethaan- of
latexschuim. In plaats van schuim
heeft de Evolve een comfortlaag van
polyester. Een mooi initiatief, maar
dat alle materialen herbruikbaar
zijn, betekent niet automatisch dat
ze ook hergebruikt worden. Je moet
je Evolve-matras dan wel inleveren
bij een recyclepunt. En de hamvraag
is natuurlijk: is het ook een goede
matras? We gaan hem testen en kunnen deze vraag dus binnen een paar
maanden beantwoorden.

In het tweede kwartaal deden veel
providers voor mobiele telefonie het
beter dan in het eerste kwartaal. Klanten hadden over het algemeen minder
problemen met internet en minder vaak
last van traag internet. Simyo krijgt een
8,8 en is Beste uit de Test. Daarmee
scoort de provider net iets hoger dan in
het eerste kwartaal (8,4). Slechts 0,9% van
de Simyo-klanten geeft aan problemen te
ervaren met internet, gemiddeld voor alle
providers is dat 2,6%. Op plek twee staat
nu Simpel met een 8,7. Simpel eindigde
in het eerste kwartaal nog bovenaan met
een 8,5. Ziggo/Vodafone staat onderaan
de lijst, maar wel met een 8,0. Ziggo-
klanten melden vaak problemen met
internet (3,6%) en traag internet (9,6%).
@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/
mobieleprovidermonitor

GEBAKKEN LUCHT

‘Dat je de wereld kan veranderen met je
oksels, dat weet iedere nuud-gebruiker.
Oksels zo fris als een ananas op
rolschaatsen en tegelijkertijd megaduurzaam. Dat is waar wij voor staan.’
Bron: Nuudcare.nl
CONSUMENTENGIDS SEPTEMBER 2020 5
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UIT DE GELDGIDS

Vragen over
je pensioen
Vanaf 2022
komt er
een nieuw
pensioen
stelsel. In
18
juni heeft
minister
Koolmees
TIP
UITGAVEN BETER
van Sociale
LEREN PLANNEN
Zaken en
Werkgele
genheid de details bekendgemaakt.
Die geven meer duidelijkheid voor
gepensioneerden, werknemers en
zzp’ers. Iedereen krijgt straks een ei
gen pensioenpotje. Dat blijft gevuld
zolang je leeft. Je bent dus verzekerd
van een pensioen, ook als je heel oud
wordt. Aan de andere kant zijn er ook
onzekerheden. Zo staan vaste uitke
ringen niet langer voorop.
In de nieuwste Geldgids lees je de
antwoorden op zeven prangende
vragen over het nieuwe pensioen
stelsel. Daarbij gaan we ook in
op het heikele punt of het gevaar
van het verlagen van pensioenen
nu geweken is. Lees het (gratis)
artikel op consumentenbond.nl/
artikelgeldgids
WWW.GELDGIDS.NU

ONAFHANKELIJK & ADVERTENTIEVRIJ

THUIS WONEN

Personenalarm is
niet altijd veilig > p. 22

NUMMER 5 | AUG/SEPT 2020 | €6,25

PENSIOENAKKOORD
De plussen en
minnen > p. 34

CREDITCARD

Transactie ongedaan
maken > p. 36

DIGITALE
KASBOEKEN
DOORGELICHT

Subsidiepot
nu al leeg
De subsidie voor het kopen en leasen van
nieuwe elektrische auto’s in 2020 is nu al
op. Er is alleen nog subsidie beschikbaar
voor tweedehands elektrische auto’s.
De subsidieregeling van de overheid geldt
voor de aanschaf of private lease van een
100% elektrische auto vanaf 4 juni. Aanvragen kon vanaf 1 juli. Het subsidiebedrag
is €4000 voor een nieuwe elektrische auto
en €2000 voor een gebruikt exemplaar.
Het jaarbudget voor 2020 was al na een
week op. Nieuwe subsidieaanvragen
worden nu doorgeschoven naar 2021 en
krijgen dan voorrang op later ingediende
aanvragen. De regeling loopt tot 1 juli 2025,
tenzij het laatste jaarbudget eerder op is.
@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/subsidie

VA N E XCE L TOT A P P

BUDGETTEER
MET JE MOBIEL
OF TABLET

Welk huishoudboekje
moet je kiezen? > p. 10

OPVALLEND
Het gemiddelde verbruik van gas en elektriciteit
door Nederlandse huishoudens is tussen 2010 en
2018 met bijna 20% gedaald. Dat komt vooral door
betere isolatie, meer zonnepanelen en zuinigere
hr-ketels en apparaten.
Bron: Milieu Centraal
6 CONSUMENTENGIDS SEPTEMBER 2020

Schade aan
vakantiehuis?
Nu we dit jaar massaal vakantie in eigen
land vieren, is het raadzaam de vakantiedekking van je aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) te controleren. Heb je een AVP van Avéro Achmea,
Centraal Beheer, FBTO of Interpolis? Dan
is brand- en waterschade aan je vakantiehuisje in Nederland níet gedekt. Bij SNS
is brandschade wel, maar waterschade
niet gedekt.
Ontstaat er tijdens een verblijf in het
buitenland brand? Dan valt schade aan
het huisje en de bijbehorende inboedel
bij alle aansprakelijkheidsverzekeraars
onder de dekking. Voorwaarde is natuurlijk
dat je voor de schade aansprakelijk bent.
Vliegt een huisje met een rieten dak door
blikseminslag in brand, dan ben je niet
aansprakelijk. Die schade is voor rekening
van de eigenaar. Bij waterschade in het buitenland is het wat complexer (zie onze site).
Aansprakelijkheid bij schade aan het
vakantieverblijf – niet alleen door brand
of water – is doorgaans ook beperkt gedekt
op de doorlopende reisverzekering. Met
een maximumvergoeding van €25.000
steekt de reispolis van Klaverblad ver
boven de rest uit.
@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/
aansprakelijkheidsverzekering
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Fruitdrank
vol suiker
Aan veel fruitdrankjes voor kinde
ren is zo veel suiker toegevoegd
dat ze niet gezond zijn. Dat blijkt
uit een onderzoek waarin we
de Nutri-Score van 30 drankjes
hebben berekend. De Nutri-Score
geeft in één oogopslag een totaal
oordeel over de voedingswaarde
van een product en kan variëren
van een groene A tot een rode E.
Van de onderzochte fruitdrankjes
scoort meer dan de helft een D of
zelfs een E.
Fruitdrankjes die erg op elkaar lij
ken, kunnen een heel andere voe
dingswaarde hebben. Zo bestaat de
‘Drinky orange’ van Albert Heijn
vooral uit water en toegevoegde
suiker. Slechts 20% is sinaasappel
sap. Dit pakje krijgt score E. De
‘Juicy orange’ van Albert Heijn is
100% sinaasappelsap en verdient
een C. Hetzelfde geldt voor Jumbo
sinaasappeldrink (een E) en Jumbo
sinaasappelsap (een C).
Van de 30 fruitdranken heeft iets
minder dan de helft een redelijke
score (soms een B, meestal een
C). Aan deze drankjes zijn geen
suikers toegevoegd. Alleen puur
water krijgt een A en is de ideale
dorstlesser voor kinderen, omdat
het niet zoet is en geen calorieën
bevat.
@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/nutri-score

GEPROBEERD

Nieuwe app
voor de tv
Ziggo biedt sinds kort een nieuwe manier
aan om de tv-zenders van je Ziggo-abonnement te bekijken: via een app op de
televisie. Dat kan handig zijn voor een
tweede tv in huis. Je hoeft geen kabel
meer te leggen naar de tv, maar streamt
simpelweg via wifi. De app bespaart je
ook kosten. Aan een extra mediabox
of CI+ module voor een tweede tv zijn
namelijk maandelijkse kosten verbonden.
En die heb je niet met deze Ziggo GO app.
De app werkt gemakkelijk en vrij snel.
De beeldkwaliteit is aardig, maar wel iets
minder vergeleken met kijken via een
mediabox.

De app is beschikbaar op smart-tv’s en
mediaspelers met Android TV en op
specifieke losse mediaspelers zoals de

Handige app
voor een tweede
televisie in huis
Apple TV en de Amazon Fire TV Stick. Je
moet een internetabonnement van Ziggo
hebben om de app te kunnen gebruiken.
@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/ziggo-go
CONSUMENTENGIDS SEPTEMBER 2020 7
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Gezonder
eten door
duurder
vlees?

Elektrisch rijden
vaak goedkoper
Elektrische auto’s in de kleine middenklasse (de zogenoemde ‘Golf’-klasse)
zijn nu al vaak goedkoper in het gebruik
dan vergelijkbare auto’s met een verbrandingsmotor. De afgelopen jaren is de
kilometerprijs van elektrische auto’s flink
teruggelopen. Hoewel de aanschafprijs
nog steeds fors is, betaal je geen wegenbelasting en zijn andere kosten, zoals
voor laden en onderhoud, flink gedaald.
Diverse kleine middenklassers met
benzinemotor kosten rond de €500 per
maand bij 15.000 kilometer per jaar rijden en 5 jaar gebruik, blijkt uit ons auto
kostenonderzoek. Volledig elektrische
auto’s, zoals de Nissan Leaf, BMW i3 en
8 CONSUMENTENGIDS SEPTEMBER 2020

Kia Niro, kwamen in 2019 uit op rond de
€450 tot €500 per maand. Uit gegevens
van autodataleverancier Autotelex blijkt
bovendien dat de restwaarde van een
elektrische auto steeds meer stijgt.
Daardoor loopt de afschrijving terug.
Een nadeel van een elektrische auto blijft
dat hij vaak een actieradius van maar
een paar honderd kilometer heeft en
niet in een paar minuten bijgeladen is.
In november publiceren we het auto
kostenonderzoek 2020 met de nieuwste
cijfers.
@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/autokosten

Gaan we gezonder eten als vlees
meer kost en groenten en fruit
minder? Het lijkt er wel op. Het
Rijksinstituut voor Volksgezond
heid en Milieu (RIVM) liet onder
zoeken of een prijsverandering van
vlees en groenten/fruit helpt bij
het bevorderen van een duurzamer
én gezonder voedingspatroon.
Het eten van te veel vlees heeft
een negatieve impact op je ge
zondheid. Met name rood vlees en
bewerkt vlees, zoals vleeswaren,
worden in verband gebracht met
beroertes, diabetes type 2 en kan
ker. Het Voedingscentrum adviseert
daarom vlees met mate te eten.
Het onderzoek gaat in op de gevol
gen over 30 jaar als vlees 15 of 30%
duurder en groenten en fruit 10%
goedkoper zouden zijn. Volgens
de onderzoekers kan dit leiden tot
lagere kosten voor de gezondheids
zorg, een hogere levenskwaliteit
en grotere productiviteit. Het
onderzoek is gepubliceerd in het
tijdschrift BMC Public Health
(tinyurl.com/vleesbelasting).
Voor wie minder vlees wil gaan
eten: zie onze tests van vlees
vervangers en alternatieve eiwit
bronnen.
@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/
mindervlees
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Voorkom
registratie
als fraudeur

GEPROBEERD

Ventilator
met wifi
Steeds meer apparaten in huis krijgen
een internetverbinding. Dit geldt nu zelfs
voor een staande ventilator: de Xiaomi
Mi Smart Standing Fan 1c (€60, te koop
via onder andere Mistorebenelux.com).
Voordeel van de wifi-verbinding is dat de
bediening van bepaalde functies, zoals
een timer, via de app op je telefoon handiger gaat. Er zitten overigens ook gewone bedieningsknoppen op. Xiaomi noemt
deze ventilator ‘smart’, maar dat is hij pas
als hij bijvoorbeeld te koppelen is aan
een temperatuursensor of een centraal
regelsysteem voor slimme apparaten
in huis. Die mogelijkheden heeft deze
ventilator niet.
Het grootste pluspunt is het geringe
geluid, terwijl hij toch aardig wat lucht
verplaatst. Dat maakt deze ventilator
erg geschikt voor de slaapkamer.
Al met al is het zeker geen slechte ventilator, maar de wifi voegt weinig toe. Bovendien kan aansluiten op het wifinetwerk in
sommige huishoudens ingewikkeld zijn,
omdat hij alleen met een 2,4 GHz-wifinet
werk te verbinden is en niet met 5 GHz.
@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/smartventilator

Verzekeraars willen weten wie ze
als klant in huis halen. Aan het
eind van een polisaanvraag stellen ze daarom enkele slotvragen.
Bijvoorbeeld over hoeveel schadeclaims je de laatste vijf jaar
hebt ingediend en of er weleens
een verzekering is opgezegd
vanwege een betalingsachterstand. Neem deze vragen serieus.
Een ‘leugentje om bestwil’ kan
vervelende en verstrekkende
gevolgen hebben.
Wijken je antwoorden af van de
gegevens in het Centraal Informatie Systeem (CIS), dan kan een
verzekeraar de aanvraag weigeren.
Bij een aanvraag online soms zelfs
vrijwel meteen. Fraude – of een
poging daartoe – kan leiden tot
een Externe Verwijzings Registratie (EVR). Met zo’n registratie kun
je gedurende maximaal acht jaar
(bijna) nergens een verzekering
afsluiten, wijzigen, of een financiering krijgen. Zie consumen
tenbond.nl/verzekeringsfraude

GEPROBEERD

Koffiezetten
met ‘multi’
mogelijkheden
Een koffiezetapparaat heb je al voor minder dan €100. Braun vraagt voor de nieuwe KF 9170 MultiServe maar liefst €230.
Die hoge prijs hoopt Braun waard te zijn
door de extra functies: hij kan zowel een
grote kan als een enkele kop koffie maken,
hij zet koffie in zeven hoeveelheden en
drie sterktes, hij kan thee zetten en heeft
een timer. Om één kop in de gewenste
hoeveelheid en sterkte te zetten, zijn er
wel veel handelingen nodig. En het duurt
vier minuten voordat de kop koffie klaar is,
maar die is dan wel op de goede temperatuur. Het apparaat is voorlopig beperkt
verkrijgbaar, via Coolblue. De testresultaten van deze Braun kunnen ieder moment
binnenkomen en staan dan bij de andere
apparaten op consumentenbond.nl/
koffiezetapparaat

HERGEBRUIK
42% van alle smartphones in ons
land wordt op één of andere manier
hergebruikt. Bijvoorbeeld door het
toestel te verkopen, aan een familielid
te geven, aan een goed doel te doneren
of te gebruiken als tweede toestel.
Bron: Telecompaper
CONSUMENTENGIDS SEPTEMBER 2020 9

