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Verstoppertje
Hoe lastig is het om een online- 
account op te zeggen? Dat was de 
originele insteek van het artikel op 
pagina 10. Al die gratis accounts die je 
ooit hebt aangemaakt, maar nooit 
meer gebruikt, zijn niet goed voor je 
privacy. En ze vormen een veiligheids-
risico. 

Maar al snel bedachten we dat het 
dan logisch is om ook het opzeggen 
van betaalde abonnementen mee te 
nemen. Daar is immers geld mee 
gemoeid. Kun je daar ook eenvoudig 
online vanaf komen? Uitvinden hoe 
dat kan blijkt best vaak een gedoe, áls 
het al lukt. Dat werd uiteindelijk de 
focus van het artikel.

Natuurlijk willen bedrijven liever dat 
je belt om op te zeggen. Dan kunnen 
ze nog proberen je op andere gedach-
ten te brengen. Maar een op de drie 
kan de verleiding niet weerstaan en 
gaat een stap te ver en speelt ver-
stoppertje. Dan lijkt het alsof je alleen 
maar telefonisch kunt opzeggen. Dat 
linkje naar het online-opzegformulier 
is dan ergens weggemoffeld. Of er 
wordt helemaal niet over gerept. 

Wettelijk gezien moet je een over-
eenkomst die je online bent aange-
gaan, ook online kunnen opzeggen. 
Negeer dat telefoonnummer dus als 
je geen trek hebt in wachtrijen of 
verkooppraatjes. Geef je opzegging 
door via e-mail of het contactfor-
mulier. Wordt je opzegging niet 
in behandeling genomen? Meld 
het ons, want dat is een over-
treding van de wet.

10 0pzegdoolhof

Je ergens online aanmelden is 
zo gepiept. Maar er online weer 
vanaf komen is een ander verhaal. 
Een onderzoek naar 125 gratis en 
betaalde accounts. 

14 Grote schoonmaak

Voor de snelheid hoef je het 
tegenwoordig niet meer te doen, 
maar al die overtollige bestanden 
zitten wel in de weg. Met dit 
stappenplan is je Windows-pc weer 
helemaal klaar voor het nieuwe jaar.

40 De beste maatjes

We hebben het altijd maar over 
Windows en de pc, maar daar heb 
je weinig aan zonder toetsenbord, 
muis, scherm en speakers. Alle 
belangrijke informatie op een rij om 
een miskoop te voorkomen.
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Veel standaardapps op de 
mobiel zijn best aardig, 
maar deze 14 apps zijn toch 
echt beter.

26 Trage Mac?

Ook een Mac verliest 
snelheid na verloop van tijd. 
Na dit artikel draait hij weer 
als een zonnetje.

38 Wifi-toppers

Nog steeds geen wifi 
overal in huis? Dan ken je 
waarschijnlijk deze drie 
Mesh-systemen nog niet. 

29 Dossier
Adblockers

Nu browsers ook met eigen 
adblockers komen, is de vraag: 
heb je nog wel een losse 
extensie nodig, en zo ja, welke? 
Dit dossier geeft antwoord op 
deze en nog veel meer vragen 
over adblockers.
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enter
In Enter praten we je bij over de 

nieuwste ontwikkelingen en producten.

TRACKINGCOOKIES

Toezichthouder pakt websites aan
Een website mag pas trackingcookies op je computer 
plaatsen als je daar actief toestemming voor hebt gege-
ven. Uit een onderzoek van de Autoriteit Persoonsgege-
vens (AP) blijkt dat veel websites die regel aan hun laars 
lappen. Van de 175 onderzochte sites van webwinkels, 
gemeenten en mediabedrijven plaatst bijna de helft 
volgcookies zonder op de juiste manier toestemming te 
vragen. Sommige werpen een cookiemuur op, waardoor 
je pas verder kunt als je akkoord gaat met alle cookies. 
Of ze hebben de toestemming al vooraf aangevinkt. De 

AP heeft de overtreders gevraagd hun website aan te 
passen en een nieuw onderzoek aangekondigd. De Con-
sumentenbond is positief. Campagneleider Silvia Smit: 
‘Goed dat de toezichthouder de handschoen nu oppakt. 
Wij hebben de AP er al vaker op gewezen dat websites 
de privacywet massaal overtreden.’ En dan heeft de AP 
nog niet eens gecheckt of websites nog vóór de cookie-
melding al trackers plaatsen. Uit onze onderzoeken blijkt 
dat vaak ook het geval. De beste remedie tegen cookies 
blijft een adblocker. Lees er alles over vanaf pagina 29.

Volkskrant.nl is een 
van de websites met 
een cookiemuur, wat 

in strijd is met de AVG 
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KORT

PRIVACY VOOROP 

Drie Facebook-uitdagers

GLASVEZEL

Eerlijker over aanleg glasvezel
Aanbieders van glasvezel moeten toekomstige klanten beter informeren. Dat zegt de 
Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het komt geregeld voor dat providers een abonne-
ment verkopen met de belofte glasvezel aan te zullen leggen. Na het inschrijven begint 
het (soms lange) wachten totdat voldoende mensen in je straat of wijk hetzelfde hebben 
gedaan. Ook komt het voor dat KPN, de dominante marktpartij, zegt glasvezel te willen 
uitrollen, maar dat niet doet, puur om concurrenten dwars te zitten.

BESMETTE ADVERTENTIES

Nieuw lek Internet Explorer
Nog altijd gebruikt 5% van de Nederlan-
ders het stokoude Internet Explorer. Dat 
dat niet verstandig is, blijkt maar weer. 
Criminelen hebben nieuwe methoden 
bedacht om lekken in de bejaarde brow-
ser uit te buiten. Ze plaatsen zogenoem-
de exploitkits – kwaadaardige code – in 

besmette advertenties en op malafide 
websites. Zo kun je slachtoffer worden 
van virussen en andere malware, zelfs 
zonder ergens op te klikken. Stap dus 
over naar een andere browser, zoals 
Firefox of het medio januari te verschij-
nen geheel vernieuwde Edge.

Cocoon – Een gelikt uit-
ziende iPhone-app die 
gratis is te gebruiken en 
familieleden privacy belooft 
bij het onderling communi-
ceren. Maar dan moet elk 
familielid een iPhone 
hebben. cocoon.com
Okuna – Deze fraaie app 
voor Android en iOS (zie 
links) komt uit Den Haag. 
Je kunt alleen toetreden 
als je wordt uitgenodigd 
door een bestaande deel-
nemer. Blijkbaar is de app 
nog niet klaar voor de 
massa. okuna.io

Wifi-tracking  
in de trein

De NS wil de smartphones 
van reizigers gaan volgen 
om de zitplaatszoeker te 
kunnen verbeteren. Als je 
de NS-app gebruikt, kun 
je zien waar in de trein je 
de grootste kans hebt op 
een zitplaats. Het plan is 

voorgelegd aan de AP.

Firefox  
is de veiligste
Volgens de Duitse 

internetveiligheidsdienst 
BSI is Firefox de veiligste 

browser, omdat hij voldoet 
aan alle belangrijke eisen 

voor veilig internetverkeer. 
Maar de test was beperkt: 

Safari en Opera deden  
niet mee.

Browser Brave is af
Na jarenlang testen, 

is van Brave versie 1.0 
verschenen: de browser is 

af. Volgens de makers staat 
privacy voorop. De browser 

blokkeert standaard 
trackers en advertenties. 
Bijzonder is dat je virtuele 

munten kunt verdienen om 
websites te ondersteunen.

Vodafone  
stopt met 3G
Op 4 februari trekt 

Vodafone de stekker uit 
zijn 3G-netwerk. Heb je 

een oude telefoon die niet 
geschikt is voor 4G, dan 

kun je nog blijven bellen en 
internetten via het tragere 

2G. Meer informatie op 
groeimeenaar4g.vodafone.nl.

Facebook beu? Maak 
dan kennis met deze 
drie nieuwe sociale 
netwerken die wél pri-
vacy voorop plaatsen:
Wt.social – Wikipe-
dia-medeoprichter 
Jimmy Wales is een site 
gestart (zonder app) die 
oogt als een ouderwets 
forum waar je berichten 
met uiteenlopende 
doelgroepen kunt 
delen. De spartaans 
ogende website leeft 
van donaties.  
https://wt.social
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ENTER

STAP OVER

FileHippo stopt ermee
Door je programma’s bijgewerkt te houden, voorkom je misbruik van veiligheidslekken.  
Het door ons aangeraden FileHippo Update Checker was daarbij een handig hulpmiddel:  
het controleerde voor al je software of er updates waren. Nu wordt dat programma zelf  
niet meer geüpdatet. Als je FileHippo gebruikte, stap dan over naar SUMo (kcsoftwares.
com) of ScanCircle (scancircle.com). Beide programma’s melden trouwens alleen of er 
updates beschikbaar zijn – het downloaden en installeren moet je zelf doen. 

KORT

Keurmerk voor  
opgeknapte Apples

Er komt een keurmerk 
voor refurbished 

(opgeknapte tweedehands) 
MacBooks en iPads. Dit 
gebeurt op initiatief van 
ondernemersorganisatie 
Techniek Nederland, dat 

eerder zo’n keurmerk voor 
iPhones invoerde.

Avast verkoopt  
je surfgedrag

Antivirusmaker Avast 
verkoopt het surfgedrag 

van gebruikers 
(geanonimiseerd) en 

verdient daar miljoenen 
aan. Daarom hebben 

Mozilla (Firefox) en Opera 
de extensie uit hun aanbod 

verwijderd.

Chrome 
waarschuwt  

voor phishing
De nieuwe versie (79) 
van Chrome-browser 
controleert websites 
op betrouwbaarheid 
en waarschuwt als je 
op het punt staat een 

phishingwebsite te 
bezoeken.

Firefox tegen 
fingerprinting

In de nieuwste update 
van Firefox wordt 

‘fingerprinting’ standaard 
geblokkeerd. Websites 

kunnen je dan niet 
langer identificeren door 

informatie over je computer 
uit te lezen. De update zal 
begin januari verschijnen.

GEEN UPGRADE

Windows 10 weigert 
oude virusscanners

BEKROONDE FOTO-APP

Poets mensen weg
Probeer op zaterdagmiddag maar eens een foto te maken 
van een verlaten winkelstraat. Met de nieuwe iPhone-app 
Spectre zou het moeten kunnen. De app poetst automa-
tisch mensen, auto’s (zie de foto) en andere bewegende 
objecten weg. Eerst maakt de app snel achter elkaar tien-
tallen foto’s, waarna het de delen verwijdert die beweging 
bevatten. Spectre voegt de rest samen tot één foto zonder 
passanten. Je hebt geen statief nodig, want de app corri-
geert voor beweging. Het resultaat oogt misschien een 
beetje spookachtig. Apple noemt Spectre (€3,49) de beste 
camera-app van 2019. Meer op de website spectre.cam.

Microsoft houdt grote upgrades tegen 
als je computer een oude versie heeft 
van virusscanners van Avast of AVG. 
Volgens Microsoft werken de oudere 
versies niet goed samen met de  
Windows 10-upgrades. Je krijgt dan een 
melding waarin staat dat de virusscan-
ner geüpdatet of verwijderd moet 
worden om de upgrade te installeren. 
Updaten gaat gemakkelijk via het menu 
van de virusscanner. Op de site van 
Avast en AVG staan ook instructies.
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GETEST

MacBook Pro 16 inch:
groter en beter
De nieuwste MacBook Pro van Apple is in 
veel opzichten een stuk beter dan de 
vorige. Het is de krachtigste ooit, hij heeft 
een iets groter scherm (16 inch), betere 
speakers en een nieuw toetsenbord. De 
toetsen zijn gemakkelijker te vervangen 
als ze stukgaan – wat met de vorige Pro 
nogal eens gebeurde. Andere componen-
ten, zoals het geheugen en de SSD-op-
slag, zijn lastiger te vervangen en boven-

dien is de fabrieksgarantie slechts 12 
maanden. Hierdoor behaalt de laptop toch 
geen topscore. In onze laptoptest scoort 
hij een 7,4. Dat is prima, maar er zijn er 
laptops met hogere scores. En de prijs? 
Die is gelijk aan die van de vorige versie. 
Schrik niet: de goedkoopste uitvoering 
kost €2700, de duurste circa €7000.
Lees de review op consumentenbond.nl/
macbook-pro-2019.

SLIMME APPARATEN

‘Geef informatie over updates’ 
Thermostaten, deurbellen, verlichting, 
zonwering: steeds meer alledaagse 
dingen zijn via internet te bedienen. Ze 
zijn ‘slim’, maar hoe lang blijven ze dat? 
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) 
maakt zich zorgen over het updatebeleid 
van de fabrikanten. Want als die beslui-
ten om de software niet meer bij te 
werken, worden de producten onbruik-
baar of onveilig. De consument moet 

daarom al bij de aanschaf informatie 
krijgen over toekomstige updates. De 
autoriteit gaat controleren of de fabri-
kanten zich hieraan houden en zo nodig 
boetes uitdelen.
Wij zijn blij wanneer de ACM gaat hand-
haven. Uit onze onderzoeken komt 
namelijk naar voren dat fabrikanten 
zelden duidelijkheid geven over hoe lang 
ze hun producten updates geven.

Nederland 
telt 228.530 geregistreerde 

beveiligingscamera’sBR
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1 op 6 gebruikt 
nog Windows 7 
Een op de zes computers die surfen op 
internet draait nog op Windows 7, en dat 
terwijl er binnenkort geen veiligheidsup-
dates meer voor worden uitgebracht. 
Daar stopt Microsoft mee op 14 januari. 
Daarna worden lekken in het besturings-
systeem niet meer gedicht, waardoor de 
kans op een malwarebesmetting groter 
wordt. In de vorige Digitaalgids legden we 
uit hoe je – via een achterdeurtje – nog 
steeds kunt upgraden naar Windows 10.

DIGITAALGIDS-NIEUWSBRIEF

Check je accounts
Gebruik niet dezelfde wachtwoorden 
voor meerdere accounts. Microsoft 
heeft 44 miljoen accounts geblok-
keerd omdat de wachtwoorden 
gestolen waren. Zijn die van jou nog 
steeds veilig?
Verder in deze nieuwsbrief:
• Pas Windows aan je wensen aan
• Doe langer met je accu
• Kan ik Windows 10 overzetten?
• Google-zaak is vertraagd
• Getest: de nieuwste iPad
Lees de nieuwsbrief op  
digitaalgids.nl. Ontvang hem maan-
delijks in je mailbox: meld je aan op 
digitaalgids.nl/nieuwsbrief.

Eerste 
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