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Inhoud
 ARTIKELEN  VAN DE REDACTIE 

Neptech
Nepwebwinkels, die kennen we 
natuurlijk. Maar wist u dat je ook sites 
hebt met zogenaamde reviews of 
tests van digitale gadgets zoals wifi-
boosters en smartwatches? Die heb-
ben namen als dailygadgetreviews.
com of top10wifiboosters.com. 

Op het eerste gezicht hebben ze 
inderdaad wel wat weg van echte 
reviewsites. Maar kijk je iets langer, 
dan zie je dat er helemaal geen websi-
te om de pagina heen zit, dat het ver-
haal wel heel ronkend is, en dat de 
‘koop nu’-knoppen nogal prominent 
aanwezig zijn. Deze pagina’s zijn, 
kortom, nep. Ze zijn enkel en alleen 
opgezet als opstapje naar de winkel 
waar je dat ‘fantastische’ product dan 
kunt kopen.

En fantastisch, dat zijn ze. Smart-
watches die je leven veranderen, wifi-
boosters die je overal internet belo-
ven, het kan niet op. Spoiler: het zijn 
meestal goedkope Chinese prullen die 
je zelf veel goedkoper bij Aliexpress 
zou kunnen bestellen.

Ik hoor u denken: daar trap ik nooit 
in. Maar kijk uit. Via Google-adverten-
ties of een zoekopdracht kun je zo-
maar op zo’n ‘nieuwssite’ belanden. 
En voor je het weet ben je naar binnen 
gezogen (‘alleen vandaag nog 50% 
korting’!) en nog maar één klik verwij-
derd van de aanschaf van een revolu-
tionaire prul. Redacteur-onderzoeker  
Ronald Kamp vertelt u er alles  
over op pagina 40.

14 Beter in Word

We tikken bijna allemaal onze stukjes 
in Word, maar hoeveel functies ken 
je nu eigenlijk? Wij doen de handigste 
foefjes uit de doeken, waarmee je 
Word nog soepeler laat werken. 

24 Bestand open u

Steeds vaker ontvangen we 
documenten, pdf’jes en andere 
bestanden op de mobiel in plaats 
van de pc. Hoe open je die, sla je ze 
op en waar vind je ze terug?

10 Gek van het gelek

De laatste maanden kwam het ene 
na het andere grote datalek in het 
nieuws. Hoe gevaarlijk zijn al die 
rondslingerende gegevens, en wat 
kun je ertegen te doen?

40 Onzingadgets 

Zoek je een smartwatch of een 
oplossing voor betere wifi? Pas dan 
op voor apparaatjes die de hemel 
in worden geprezen. Vaak is het 
goedkope rommel uit China.

Vincent van Amerongen
hoofdredacteur
vvanamerongen@consumentenbond.nl
@vvamerongen
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 EN VERDER 

EEN ONAFHANKELIJKE CONSUMENTENBOND Wij zijn er voor consumenten.  
En we zijn ván consumenten. Samen maken we kiezen makkelijker, kopen veiliger 
en markten eerlijker. We bewaken bij alles wat we doen onze objectiviteit en 
onafhankelijkheid. We laten ons niet beïnvloeden door politieke en commerciële 
belangen. Het belang van de consument staat bij ons voorop.

Meer Digitaalgids:   
 Gratis nieuwsbrief

schrijf je in op digitaalgids.nl 
 Phishingchecker 

stuur ons je verdachte mail  
...en nog veel meer  

 pagina 51

04 Enter
Digitale nieuwtjes en producten

08 Back-up
Updates over onze acties

20 Helpdesk
Digitale problemen opgelost

44 Tips & trucs
De beste tips en gratis software

50 Woordenlijst
Technische termen uitgelegd

51 Service
Extra’s voor de abonnees

18 E-books

De e-reader is een fijne reisgenoot. 
Maar wat mag je eigenlijk met de 
e-books die erop staan? En is lenen 
slim? We beantwoorden deze en 
zeven andere vragen.

29 Dossier
Onlinediensten

Veel software heb je niet 
meer nodig. Veel kan online, 
en vaak nog gratis ook. 

30  Online: de voors  
en tegens

32  De beste gratis  
diensten

36  Workshop  
Google Agenda

38 Foto’s op de Mac

Mac-gebruikers hebben geen 
ingewikkelde software nodig om 
foto’s te corrigeren of te bewerken. 
Met de ingebouwde  
foto-app kom je al een heel eind.
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enter
In Enter praten we je bij over de 

nieuwste ontwikkelingen en producten.

PHISHING

Meer fraude via QR-codes
Oplichters gebruiken steeds vaker QR-codes 
om rekeningen te plunderen, meldt de Fraude-
helpdesk. Criminelen sturen e-mails of zelfs 
echte brieven die afkomstig lijken van de bank. 
In sommige nepberichten staat onder andere 
dat je de QR-code moet scannen om een 
nieuwe bankpas aan te vragen, of om een 
nieuwe bankapp te verifiëren. De code leidt naar 
een nagemaakte inlogpagina van de bank.
QR-codes zijn populair bij criminelen omdat je 

niet direct ziet welke link erachter schuilgaat. 
Pas als je de code scant, verschijnt het web-
adres op je scherm. Soms wordt de website 
direct in de browser geopend. Zie je een verkort 
adres (zoals met bit.ly of goo.gl) dan is het vrij-
wel zeker foute boel. En pas ook op voor web-
adressen die net iets afwijken van de officiële 
websites die je verwacht, zoals digi.de in plaats 
van digid.nl. 
Meer info: consumentenbond.nl/qr-fraude

QR-codes van 
oplichters leiden vaak 

naar nagemaakte 
banksites
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KORT

Teams voor 
iedereen

Het videobelprogramma 
Microsoft Teams is 
nu door iedereen te 

gebruiken, niet alleen door 
zakelijke gebruikers. Vrij 

laat nu de pandemie op z’n 
eind loopt. Je hebt wel een 
Microsoft-account nodig.

Vaker DigiD nodig
Bij steeds meer 

zorgaanbieders kun je 
alleen op de website 
inloggen als je DigiD 

gebruikt met ID-check. Zo 
kunnen de zorgaanbieders 
je persoonlijke gegevens 

beter beschermen. 

Privacy-info in 
Play Store

In navolging van Apple 
kun je volgend jaar ook 
in de Google Play Store 
zien welke informatie 

apps over jou verzamelen. 
De appmakers moeten 

aangeven waarom de data 
worden verzameld en hoe 

ze die gebruiken. 

Veilige 
wachtwoorden 
Nog dit jaar verschijnt 

Android 12. Er zal meer 
aandacht zijn voor je 

privacy. En Google gaat 
je waarschuwen voor 
onveilige en gelekte 
wachtwoorden en je 

helpen ze te vervangen 
door betere. 

STREAMING

Nieuwe  
Chromecast
We kennen de Chromecast als de kleine 
mediaspeler die zonder afstandsbediening 
films en series van je smartphone of tablet 
naar de tv streamt. Met de nieuwe Chro-
mecast met Google TV (€90) komt daar 
verandering in: hij wordt geleverd mét 
afstandsbediening. De dongel is (nog) niet 
officieel in Nederland uitgebracht, maar 
wel te koop in sommige webwinkels. We 
hebben hem alvast getest.
Streamen vanaf je smartphone of tablet is 
nog steeds mogelijk, maar je kunt ook de 
afstandsbediening gebruiken. Die maakt 
het samen met het Google TV-besturings-
systeem makkelijker om films en series te 
zoeken en ontdekken. Zo kun je bijvoor-
beeld zoeken naar ‘Films met Tom Hanks’, 
een gevonden film kiezen en zien bij welke 
diensten je hem kunt streamen. 
Helaas werkt de functie nog niet goed 
samen met de Nederlandse apps. Waar-
schijnlijk is dat een reden om de Chrome-

cast hier nog niet officieel uit te brengen. 
Google krijgt het nog niet voor elkaar om 
alles makkelijk vindbaar te maken. Deze 
Chromecast is ook zonder deze mogelijk-
heid goed te gebruiken. Lees een uitge-
breidere indruk op consumentenbond.nl/
chromecast-google-tv.

IPHONE EN IPAD

Meer privacy in iOS
De pas aangekondigde nieuwe versie van 
het besturingssysteem op de iPhone en 
iPad, iOS 15.0, belooft een verdere verbe-
tering van je privacy. Zo kun je heel een-
voudig een wegwerpmailadres aanmaken. 
Dat kan met iOS 14 al in bepaalde apps, 
maar straks in alle websites. De functie zit 
in Safari, iCloud en Mail. De Mail-app krijgt 
bescherming tegen methoden die bijhou-

den of je een mail opent. Je IP-adres wordt 
dan verborgen bij zowel het mailen als bij 
het internetten met Safari. Een privacyrap-
port toont hoe vaak een app je locatie, 
foto’s, camera, microfoon en contacten 
heeft geraadpleegd. Ook zie je met wie die 
zijn gedeeld. iOS 15 komt waarschijnlijk in 
september als update voor de iPhone (6s 
en hoger) en iPad. 

Eerste 
indruk
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GOEDKOPER

Ziggo biedt ‘internet only’ 
Goed nieuws voor Ziggo-klanten: eindelijk is tv niet langer een ‘ver-
plicht’ onderdeel van het abonnement. Wil je geen tv via de kabel van 
Ziggo, bijvoorbeeld omdat je alleen nog naar streamingdiensten kijkt, 
dan kun je voor €6 per maand minder een ‘internet only’-abonnement 
nemen. Een voor velen belangrijke reden om wel tv te nemen bij Ziggo 
is het live uitzenden van de Formule 1. Ziggo raakt de uitzendrechten 
daarvan echter kwijt. Vanaf volgend jaar moet je voor de autoraces 
uitwijken naar streamingdienst Viaplay.

BTW

Buiten EU shoppen duurder
Shoppen bij Chinese webwinkels is minder goedkoop geworden. Sinds 1 juli moet 
je over alle aankopen buiten de EU 21% btw betalen. Voorheen moest dat alleen bij 

bedragen boven de €22. En als je die btw niet via de webwinkel betaalt, 
komen er ook nog afhandelingskosten bij. Het is dus het voordeligst om 

de btw bij de productprijs te laten optellen, maar dit kan niet bij alle 
webwinkels. Hoe hoog de afhandelingskosten zijn, verschilt per pak-

ketvervoerder. Zo rekent PostNL €4 voor pakketjes tot €150 
(bij online betalen). Ook kan het langer duren voor-
dat je pakketje bezorgd wordt. Bekijk onze reken-
voorbeelden en kooptips op consumentenbond.nl/ 

buitenlandse-webwinkels.

KORT

WhatsApp 
Heb je de nieuwe 

privacyvoorwaarden 
van WhatsApp niet 
geaccepteerd? Geen 

probleem: je kunt de app 
gewoon blijven gebruiken. 

De makers (Facebook) 
dreigden eerder functies af 
te sluiten voor weigeraars.

Bitcoins maken 
met Norton

Raar. Antivirusprogramma 
Norton 360 krijgt een 

ingebouwde ‘cryptominer’, 
een programma waarmee 

je met je computer bitcoins 
kunt maken. Dat gebeurt 

als je pc aanstaat, maar niet 
in gebruik is. Norton 360 

kost €75 per jaar.

Chatapps getest
Onze zuiderburen voelden 
13 chatapps aan de tand, 

waaronder WhatsApp, 
Signal, Telegram en 

onbekende apps als Oivid 
en Line. Over de gehele linie 
komt Signal er als beste uit.

BING

Microsoft plaagt gebruikers 
Microsoft dringt de eigen zoekmachine Bing 
op. Wie standaard Edge als browser 
gebruikt, maar niet Bing, wordt geplaagd 
met pop-ups. Wil je geen Bing, omdat je 
Google gebruikt of een privacyvriendelijk 
alternatief zoals DuckDuckGo of Startpage.
com? De pop-ups laten je kiezen: meteen 
Bing instellen of je beslissing uitstellen. Je 
kunt de plaagschermpjes ook definitief 
uitschakelen. Op consumentenbond.nl/ 

bing-popup leggen we uit hoe.
En met de laatste Windows-update krijg je 
een nieuw icoon in de taakbalk. Het toont 
het actuele weer. Klik je erop, dan krijg je het 
weerbericht voor je regio, het laatste 
nieuws, de beursberichten en verkeersin-
formatie. Heb je geen behoefte aan deze 
taakbalkvulling? Rechtsklik op de taakbalk, 
klik op Nieuws en interesses en dan op 
Uitschakelen.
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UPDATE

Windows 11 is in aantocht
Op 24 juni heeft Microsoft Windows 11 
gepresenteerd. De nieuwe Windowsver-
sie gaat er anders uitzien. Zo krijgt het 
Start-menu een heel andere indeling en 
verschijnt het in het midden van je 
scherm. Ook de iconen in de taakbalk 
staan voortaan in het midden. Wat er 
verder verandert kunnen we nog niet 
melden, omdat deze Digitaalgids drie 

dagen voor de presentatie naar de druk-
ker ging. Ook wanneer Windows 11 als 
update verschijnt, weten we nog niet. Na 
het verschijnen van Windows 10 zei 
Microsoft dat er geen versie 11 zou 
komen, maar dat 10 doorlopend zou 
worden vernieuwd. Microsoft heeft al 
aangekondigd dat de ondersteuning voor 
Windows 10 in oktober 2025 stopt.

T-MOBILE 

Pech voor oude mobieltjes
T-Mobile heeft zijn 2G-netwerk uitgescha-
keld. Dat is slecht nieuws voor klanten die 
nog een stokoude mobiele telefoon gebrui-
ken. Hun toestellen met toetsen en kleine 
schermpjes zijn nu niet meer te gebruiken. 
Hecht je zeer aan je oude Nokia? Weet dan 

dat VodafoneZiggo en KPN het 2G-netwerk 
wel aanhouden. VodafoneZiggo heeft juist 
zijn 3G-netwerk uit gezet en KPN doet dat 
eind maart 2022. T-Mobile is nog niet van 
plan om te stoppen met 3G. Alle providers 
zetten in op snellere varianten van 4G en 5G.

gestolen wachtwoorden worden er 
aangeboden op een hackersforum8,4 miljard 
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Lees het cyber- 
weerbericht
Welke vorm van cybercrime komt nu 
veel voor? Waar moet je extra voor 
oppassen? Op de site van Veilig inter-
netten staat iedere maand het ‘weer-
bericht’ met de ontwikkelingen.
• Weg met die Bing-pop-ups
• Welke vogel zingt daar?
• Nieuwe Microsoft-voorwaarden
• Test: Apple Airtag
• Data gelekt? Blijf veilig!
Lees de nieuwsbrief op digitaalgids.nl 
of ontvang hem maandelijks in je 
mailbox: meld je aan op  
digitaalgids.nl/nieuwsbrief. 

MAX SCHREMS

Actie tegen 
cookiemenu’s
De Oostenrijke privacyactivist Max 
Schrems, bekend van zijn strijd tegen 
Facebook, bindt de strijd aan met inge-
wikkelde cookiemenu’s op websites. 
Schrems heeft software ontwikkeld die 
automatisch cookieschermen analyseert. 
Is het cookiemenu te ingewikkeld, dan 
gaat een rapport naar de beheerder van 
de site. Dat gebeurde al meer dan 560 
keer. Een paar weken later checkt zijn 
software de sites opnieuw.
In de ‘foute’ cookiemenu’s is het afwijzen 
van advertentiecookies veel moeilijker 
dan het accepteren ervan. Schrems wenst 
een simpele ja/nee-knop. In de Digitaal-
gids van maart schreven we al dat bij 100 
populaire Nederlandse websites zo’n 53% 
cookies opdringt. Schrems hoopt dat 
internetters snel verbeteringen zullen 
constateren. Volg zijn strijd op noyb.eu/nl.


