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Wat is je 
grootste 
miskoop?

 Marc Molendijk
Een achteruitkijkcamera 

om mijn Volkswagen-camper 
mee in te parkeren. Ik gebruik 
‘m niet. Leek me makkelijk, 
maar ik vind het toch moeilij-
ker mét. Ik kijk gewoon in m’n 
spiegels en achterom. Mijn 
vrouw gebruikt hem ook niet. 
We zijn beiden impulsief, ook 
wat aankopen betreft. Ik heb 
geen zin om alles af te wegen, 
maar deze camera was niet 
nodig geweest.

 Mariëtte Puthaar
Vaak maak ik er een 

hele studie van als ik iets 
wil kopen. Ik kijk in winkels, 
op websites en bij de 
Consumentenbond. Ik heb 
een keer een hele mooie 
fauteuil gekocht. Prachtige 
kleur en hij zat heerlijk in de 
winkel. Het duurde heel lang 
voordat ik hem in huis had  
en toen bleek hij veel te  
groot in vergelijking met  
mijn  andere meubels. 

 Ramazan Kaygun
Ik denk meestal wel 

even na voor ik wat koop, 
maar doe soms toch een mis-
koop. Zo kochten we een tijdje 
geleden een dure stofzuiger. 
Mijn vrouw wilde er graag een 
van een bekend merk. Maar 
hij bleek helemaal niet zo goed 
te zuigen. Later probeerden  
we een goedkopere en die 
deed het veel beter. We 
 konden die dure helaas niet 
meer terugbrengen. 

Milwa Antonio
Jaren geleden zag ik 

op tv een reclame over een 
naaimachine die je gemak-

kelijk mee kon nemen. Leek 
me handig voor op vakantie, 

naast mijn gewone naaimachi-
ne. Eenmaal in huis zag hij er 

heel anders uit dan verwacht. 
Hij was zo klein dat je er echt 

geen kleding mee kon naaien. 
Impulsaankopen doe ik 

normaal niet. Ik slaap er twee 
à drie nachten over. 

Rebecca 
van der Ploeg

Een wasmachine die binnen 
drie weken kapot was. Hij 

kostte maar €80; we kochten 
hem van iemand die inboedels 

van overledenen doorver-
koopt. Repareren was duurder 

dan een nieuwe kopen. 
Uit duurzaamheidsover-
wegingen koop ik liever 

tweede hands, maar hierna 
heb ik toch maar een nieuwe 

wasmachine gekocht.
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