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OPZEGGEN POSTCODE LOTERIJ

De Postcode 
Loterij dramt 
maar door
De Consumentenbond concludeerde vorig jaar dat opzeggen 
bij de Nationale Postcode Loterij een weg vol hindernissen 
is. Ondanks allerlei toezeggingen heb je er nog steeds een 
lange adem voor nodig, blijkt uit ons vervolgonderzoek.

‘Naar aanleiding van vragen van de Con
sumentenbond hebben wij de opzeg
informatie op onze website verduide
lijkt. Welke telefonische verbeteringen 
mogelijk zijn, onderzoeken wij nog’, rea
geerde de Postcode Loterij na publicatie 
van ons onderzoek in de Consumenten
gids van juni (zie consumentengids.nl/
archief, trefwoord ‘postcodeloterij’).  
Natuurlijk willen wij weten wat het resul
taat is van die mooie beloftes. Tijd voor 
een nieuw onderzoek dus.
Eerst bezoeken we de website van de 
Postcode Loterij. Vorige keer moesten 
we ons een flinke weg banen langs win
kansen, Kanjerpunten, ledenvoordelen, 
afbeeldingen van Afrikaanse kinderen en 
Desmond Tutu, voordat we eindelijk 
vonden hoe we konden opzeggen. Hoe 
zit dat nu? Bij veelgestelde vragen staat 
inmiddels: ‘Hoe kan ik een of meer loten 
opzeggen?’. Een nieuwe webpagina 
raadt aan om telefonisch op te zeggen: 
‘Dat is het snelst’. Maar wat als we online 
of per post willen opzeggen? We zoeken 
verder en klikken op ‘Informatie over 
hoe u 1 of meer loten kunt opzeggen’. 
Helaas komen we daar gewoon weer 
de genoemde obstakels tegen, inclusief 
Afrikaanse kindjes en prijzen die je 
misloopt bij opzegging. Pas na flink 
scrollen zien we verstopt onderaan: ‘Hoe 
kan ik opzeggen’. Op een nieuwe pagina 
adviseert een verbaasd kijkende Gaston 

Starreveld (de man die de cheques uit
deelt) wederom dringend om te bellen 
als je wilt opzeggen. Pas onderaan de 
pagina vinden we de link: ‘Online of 
schriftelijk opzeggen?’. Na een klik ver
schijnt – alweer – het 0900nummer om 
telefonisch op te zeggen. En verderop 
dan eindelijk het postadres en online 
opzegformulier. Conclusie: de informatie 
over telefonisch opzeggen is iets makke
lijker vindbaar dan bij ons vorige onder
zoek. Maar die over online en schriftelijk 
opzeggen blijft te ver weggestopt.  

Telefonische druk 
Telefonisch opzeggen heeft overduide
lijk de voorkeur van de Postcode Loterij. 
Onze tien proefpersonen krijgen na zo’n 

twee maanden meespelen van ons de 
instructie om telefonisch op te zeggen. 
De eerste uitdaging is om überhaupt 
iemand aan de lijn te krijgen. Sommigen 
krijgen te horen dat opzeggen tijdelijk 
niet mogelijk is wegens een technische 
storing. Eén wordt steeds uit het menu 
gegooid ‘omdat het erg druk is’. 
Hebben ze eindelijk iemand te pakken, 
dan blijken de medewerkers nog steeds 
erg vasthoudend te kunnen zijn. Onze 
bellers moeten soms, net als vorige keer, 
vijf tot zes keer herhalen écht te willen 
opzeggen. Het is logisch dat de loterij 
leden wil behouden. Maar het doordram
men om je lid te laten blijven heeft een 
grens. En daar gaat de Postcode Loterij 
volgens ons – nog steeds – overheen. 
Van de toezegging voor telefonische 
verbeteringen zien wij niets terug.

Vriendenloterij
Ook over opzeggen bij de Vrienden
loterij ontvangen we geregeld klachten. 
Dus vragen we drie proefpersonen mee 
te spelen en vervolgens telefonisch op 
te zeggen. Bij alle drie probeert de me
dewerker hen over te halen lid te blijven, 
op een erg vasthoudende manier. Eén 
proefpersoon wordt zelfs een prijs voor
gehouden: ‘Het zou heel jammer zijn als 
u uw lot stopzet, want u heeft een prijs 
gewonnen. Als ik hem nu stopzet heeft u 
daar geen recht meer op.’ Hoe hoog de 
prijs is, kan de medewerker niet zeggen. 
Later blijkt het te gaan om €20. En die 
krijgt onze proefpersoon, ondanks de 
opzegging, toch overgemaakt. <<

ZO LUKT HET WÉL
Zo gaat opzeggen bij de Nationale 
Postcode Loterij een stuk sneller: 
TELEFONISCH OPZEGGEN 
Bel 0900 - 300 1500 en blijf herhalen 
te willen opzeggen.
SCHRIFTELIJK OPZEGGEN 
Stuur een opzegbrief met naam, adres, 
rekeningnummer en lotnummer(s) naar 
Nationale Postcode Loterij, Van Eeghen-
straat 70, 1071 GK Amsterdam
ONLINE OPZEGGEN
Vul je gegevens in op postcodeloterij.nl/
opzeggen/opzegformulier

NAUWELIJKS VERBETERING
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SMAAKT DIT NAAR MEER?
Ontdek gratis 2 maanden* lang alle tests 
en tips van de Consumentenbond.

7

LOGO PLUS PAY OFF

OPRECHT

Eerlijk, maar ook eerzaam. Hartgrondig en loyaal. 
Serieus, open en rechtschapen. Alle kwaliteiten die 
je toe wil schrijven aan de consumentbond zitten 
samengepakt in één woord. Het kan eigenlijk 
niet mooier. De extra lading die in de twee losse 
lettergrepen zit – op recht – versterkt nog eens 
dat het bij de consumentenbond om consumenten-
recht draait.

nummer 3 • maart 2018 • €7,25

EVEN OMRIJDEN TESTS DEZE MAANDALWEER DUURDER
Overstappen naar een andere bank 
kan tientallen euro’s per jaar schelen

Bij de ene Jumbo of Hoogvliet ben je 
goedkoper uit dan bij de andere

Elektrische tandenborstels • Buggy’s 
Virusscanners • Vaatwassers

VIEZE HUISJES
HET ONDERZOEK DAT AL 

VEEL STOF DEED OPWAAIEN

*) maandelijks opzegbaar, ook tijdens de eerste 2 maanden
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http://www.consumentenbond.nl/wordlid/consumentenbond
http://www.consumentenbond.nl/service/vragen/nieuwsbrief/nieuwsbrieven-van-de-consumentenbond/

	Knop 22: 
	Knop 25: 


