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ARTIST IMPRESSION
We hadden het er thuis al een paar maanden over: een
schuifpui zou ons woonplezier waarschijnlijk flink verhogen. Meer licht in de kamer en een betere doorgang naar
de achtertuin, waar we op warme dagen veel plezier van
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hebben. Of toch geen schuifpui, maar openslaande deuren?
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Op zoek naar een helder voedingslogo
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TEST Ledlampen

Het zou handig zijn om vooraf te kunnen zien hoe het eruit
komt te zien. Bijvoorbeeld met een ‘artist impression’, zoals
dat zo mooi heet. Dat een website als Funda dergelijke
artist impressions inzet om je te helpen door een bestaande

De nieuwste ontwikkelingen en producten

Kiezen uit het enorme aanbod

situatie heen te kijken, is natuurlijk prima. Maar niet als je
eerst lekker gemaakt wordt om er pas later achter te komen
dat je tienduizenden euro’s af zit van je droomhuis, omdat
de foto een artist impression blijkt te zijn. Ook als het gaat
om woonoppervlak of de werkelijke ligging van een tuin
wordt de waarheid vaak geweld aangedaan op Funda. Meer
hierover is te lezen vanaf pagina 37, inclusief handige tips en
websites waarmee je kunt controleren of zaken niet te rooskleurig worden voorgespiegeld. Inmiddels is onze schuifpui
gerealiseerd en kan het niet snel genoeg zomer worden.
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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

UIT DE T

nd

co n

TE KOO
ES

s

nd

bo

co n

um

4

e n te n

P

B

s

um

bo

TE

T
ES

BES

BESTE KOOP & BESTE UIT DE TEST

e n te n

Beste uit de Test
Deze producten hebben de beste kwaliteit

Beste Koop
Deze producten hebben de beste prijs-kwaliteitverhouding
bij de door ons genoemde richtprijs
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Neem je een app of een apparaat?

In actie

Zo behartigen we de consumentenbelangen

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.
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