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  BOODSCHAPPENTEKST PETER KULCHE

HET MODERNE BOODSCHAPPEN DOEN

LANGS DE KASSA 
OF ZELF SCANNEN?
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  BOODSCHAPPEN

Steeds vaker heb je bij supermarkten de  
keuze: afrekenen bij een gewone kassa of  
zélf scannen. Je kunt de boodschappen ook 
online bestellen en thuis laten bezorgen. Wat 
zijn de voor- en nadelen van deze nieuwe 
manieren van boodschappen doen?

Het is druk in de supermarkt 
en er staan rijen bij de kassa’s. 
Na een paar minuten merk 
je bovendien dat je in een rij 
staat die maar niet opschiet. 
Andersom kan het afrekenen 
ook te snel gaan. De kassame-
dewerker scant je boodschap-
pen in een noodtempo. Je was 
nog maar net begonnen je tas 
te vullen en ze is alweer klaar: 
‘Wilt u nog zegels?’. Door zélf 
de boodschappen te scannen 
en af te rekenen, word je niet 
meer ‘geremd’ of ‘opgejaagd’. 

Steeds meer supermarkten 
hebben die mogelijkheden. 
Wij zetten de voor- en nadelen 
ervan op een rij.  

Zelfscankassa
In veel supermarkten van 
Albert Heijn staan zelfscan-
kassa’s. Binnenkort zelfs in 

alle 992 filialen. En veel andere 
supermarktketens hebben 
ze inmiddels ook. Hoe werkt 
een zelfscankassa? Je houdt 
alle boodschappen één voor 
één bij de scanner. De scanner 
moet de barcode op het 
product kunnen lezen. Heb je 
alle producten gescand, dan 
kies je op het aanraakscherm 
voor ‘betalen’. Dat kan alleen 
door te pinnen. Is de betaling 
gelukt, dan krijg je een bon 
die ook het poortje naar de 
winkeluitgang opent. 

Voordelen Als je een rij 
ziet bij de kassa’s, kun je ter 
plekke nog kiezen voor de 
zelfscankassa. Je bent volgens 
supermarkt experts overigens 
niet eerder klaar dan bij een 
gewone kassa. Maar voor het 
gevoel gaat het allemaal vlot. 
Waarschijnlijk omdat je het 
tempo zelf bepaalt naar wat je 
op dat moment prettig vindt.
Nadelen Het is soms een 
gehannes om alle boodschap-
pen op het tafeltje van de 
zelfscankassa neer te zetten. 
Veel klanten doen de gescan-
de boodschappen daarom 
direct in de tas. Vaak is er 
gedoe met groente: die kun je 
het beste al bij de versafdeling 

wegen en stickeren. Weliswaar 
staat er een weegschaal in de 
buurt van de zelfscankassa’s, 
maar daar wegen kan stress 
opleveren, omdat de rest van 
je spullen dan onbeheerd bij 
de kassa staat. Over stress 
gesproken: er is ook elke keer 
kans dat een medewerker je 
komt controleren. Dat gebeurt 
om de zoveel keer dat iemand 
gaat afrekenen, niet omdat  
je er ‘verdacht’ uitziet. Steek-
proefsgewijs checkt de mede-
werker of je alles gescand hebt 
en hij of zij wil ook even in je 
tas kijken. Dat voelt toch on-
prettig: alsof je een dief bent. 

Handscanner 
Al in 2006 introduceerde 
Albert Heijn handscanners. 
Ook de meeste andere super-
marktketens bieden ze aan. 
Bij een Hoogvliet-, Jumbo- of 
Pluswinkel zie je ze zelfs vaker 
dan bij een Albert Heijn-filiaal. 
Zo’n handscanner pak je bij de 
ingang van de supermarkt uit 
het rek. Bij Albert Heijn, Coop 
en Hoogvliet krijg je hem alleen 
mee als je een klantkaart toont. 
In de winkel scan je alle pro-   

SUPERMARKT 
(APP EN SITE)

PRIVACY-
SCORE

ADVETENTIE-
COOKIE(S) 
ZONDER 
TOESTEM-
MING

APP COM-
MUNICEERT 
ZONDER DAT  
KLANTEN HET 
WETEN MET 
FACEBOOK

ONGEHINDERD 
GEBRUIKERS-
NAAM RADEN IS 
MOGELIJK

ONGEHINDERD 
WACHTWOORD 
RADEN IS 
MOGELIJK

Albert Heijn  ++ 

Aldi  ++ 

Jumbo  ++ x

Lidl  ++ 

Coop  +/– x x x x

Deen  +/– x x

Deka  +/– x

Dirk  +/– x x

Hoogvliet  +/– x x

Jan Linders  +/– x x x x

Picnic  +/– x x x

Plus +/–  x x

Spar  +/– x x x x
36%

VAN ALLE 
SUPERMARKTFILIALEN 

HEEFT ZELFSCANKASSA’S

De handscanner is handig 
als je je uitgaven onder 
controle wilt houden

Gegevens van november • We onderzochten supermarkten met een website en 
een app • We vermelden hier alleen de problemen die we aantroffen • Zie voor het 
complete testprogramma consumentenbond.nl/privacymeter.

PRIVACY KAN BETER 
We bekeken met ons onderzoeksprogramma 

‘Privacymeter’ hoe netjes de apps en sites van de 

supermarktketens met je privacy omspringen. 

Het aantal gevonden privacyproblemen bepaalt of de score 

goed, matig of slecht is. Matig scorende  supermarkten hebben 

diverse privacyproblemen. Zij beloven om snel de zaken op orde 

te brengen. Medio december gaan we dit controleren. Zie voor 

onze bevindingen consumentenbond.nl/supermarkt-privacy. 

www.consumentenbond.nl/privacymeter
www.consumentenbond.nl/supermarkt-privacy
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ducten die je in je mand of kar 
legt. Je moet steeds een knop 
indrukken om te scannen.  
Het product verschijnt dan in 
een kleurendisplay bovenop 
de scanner. 
Voordelen De handscanner 
toont steeds de totaalprijs 
van je boodschappen. Handig 
voor wie zijn uitgaven onder 
controle wil houden. Scan je 
vooraf de klantkaart, dan is de 
korting die je daarmee krijgt al 
verrekend. Bij de uitgang van 
de winkel is alles gescand en 
hoef je alleen nog maar te be
talen. Hoe dat moet, verschilt 

per winkel. Kom je er niet uit, 
vraag dan een medewerker 
om hulp. 
Nadelen Je kunt gemakke
lijk een keer iets vergeten 
te  scannen. Als je twijfelt, 
kun je op het display van de 
handscanner terugzoeken wat 
je al gescand hebt. En ook pro
ducten uit de lijst verwijderen. 
Maar dat werkt niet zo handig 
met al die knopjes. Ook win
kelend met de handscanner 
bestaat bij de uitgang de kans 
op een (tas)controle of je wel 
alles gescand hebt. 

Scannen met app
De apps van Albert Heijn, 
Dekamarkt, Dirk en Spar 
hebben een optie waarmee je 
producten in de winkel kunt 
scannen voor je ze afrekent. 
De telefooncamera functio
neert dan als scanoog. Je 
moet dus eerst de app van de 
supermarkt op je smartphone 
installeren en je registreren 
als klant. Of je kunt je bestaan
de winkelaccount invoeren. 
Bij het scannen gebruik je het 
wifinetwerk van de winkel.  
Het scannen zelf werkt on 
geveer net zo als met een 
handscanner. 
Voordelen Net als met de 
handscanner zie je de bood
schappen automatisch opge
teld. Handig als je je budget 
in de gaten wilt houden. En 
je kunt in de app een bood
schappenlijstje maken.

Nadelen Wij hebben het 
‘appscannen’ even ge
probeerd bij Albert Heijn, 
Dekamarkt en Dirk. Het wifi
netwerk van de winkels blijkt 
zonder versleuteling te wer
ken. Dat is dus niet zo veilig als 
de wifi thuis. Bij Dekamarkt 
en Dirk meldde de app ook 
‘verbindingsproblemen’.  
Na een paar keer proberen 
lukte het ineens wel. Zijn dit 
kinderziektes? 
In de praktijk werken de drie 
apps niet handig, vinden wij. 
Je bent te veel met je telefoon 
bezig en niet met boodschap
pen doen.  

Thuisbezorgen
Praktisch alle supermarkt
ketens hebben een bezorg
dienst. Door de boodschap
pen thuis te laten brengen, 
verklein je het risico op be  
smetting met het coronavirus. 
Je hoeft immers niet meer  
de winkel in. Op de websites 
van de supermarktketens kun 
je een postcodecheck doen 
om te kijken of ze op je adres 
bezorgen. Als dat zo is, meld  

je je aan als onlineklant. Dat 
kan op de website of in de  
app van de supermarkt. Je 
kiest de datum en het tijdstip 
van de thuisbezorging en 
selecteert de boodschappen. 
Betalen doe je – afhankelijk 
van de supermarkt – vooraf  
of achteraf. 
Voordelen Je hoeft niet meer 
met boodschappen te sjou
wen. En de winkelschappen 
verleiden je niet tot onnodige 
aankopen. Verder zie je voor
af, in de app of op de web
site, wat je kwijt bent aan de 
boodschappen. Aanbiedingen 
worden overzichtelijk weerge

23%
VAN ALLE 

SUPERMARKTFILIALEN HEEFT 
SCANNEN MET EEN APP

9 van de 13 supermarkten 
gaan slordig om met  
persoonsgegevens

HANDIG OF NIET?
‘De zelfscankassa vind ik best relaxed’  
Olivier van den Berg (19):

‘Vaak staat er een rij bij de  

kassa’s. En dan vind ik het 

 handiger om naar de zelf-

scankassa te gaan. Het is best 

relaxed om in je eigen tempo 

te scannen en af te rekenen. 

Ik moet wel goed opletten dat 

ik álles scan. Soms is er een 

controle en dan flitst er door mijn hoofd ‘Ik zal toch niks 

vergeten zijn?’. De winkel zal vast rekenen op meer dief-

stal, als je de  klanten zelf laat afrekenen.’

‘Ik ga het liefst naar de gewone kassa’
Nicolline van der Spek (55):

‘Met weinig boodschappen kies 

ik soms voor de zelfscankassa. 

Maar met een kar vol ga ik  

altijd het liefst naar de  gewone 

kassa. Het zelf wegen van 

groente en fruit bij de zelfscan-

kassa vind ik onhandig. Dan 

moet je toch even weg van je 

kar. Laatst had ik mijn telefoon onbeheerd achtergelaten. 

Gelukkig lag hij er nog. Wat ik ook mis bij zelfbediening is 

even dat babbeltje bij de kassa.’
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geven, zodat je er makkelijker 
gebruik van maakt dan in de 
winkel. Zo heb je mogelijke 
bezorgkosten er snel weer uit. 
Nadelen Je moet bijna altijd  
wat betalen voor de levering  
aan de deur. En er geldt 
meestal een minimum be-
stedingsbedrag. Ook is niet 
zeker of de bezorging lukt op 
de gewenste dag. De bezorger 
kun je niet op een exact tijd-
stip vastpinnen, het gaat om 
‘tijdvakken’. Uit een onderzoek 
 onder ruim 2000 gebruikers 
van bezorgdiensten (zie de  
Consumentengids van sep-
tember) kwamen nogal wat 
klachten. Bij 42% gaat het 
weleens mis met de bezorging 
en bij 10% zelfs regelmatig. 
Vaak ontbreken er dan pro-
ducten (bij 62%). Verder gaan 

TOTAAL 
AANTAL   

FILIALEN

FILIALEN MET 
ZELFSCAN

KASSA'S

% VAN HET 
TOTAAL

FILIALEN  
MET HAND
SCANNERS

% VAN HET 
TOTAAL

FILIALEN MET  
ZELFSCANNEN 

VIA APP

% VAN HET 
TOTAAL

KLANTKAART 
NODIG BIJ 

HANDSCANNER 
EN APP

ONLINE 
BESTELLEN 

Albert Heijn 992 762 77% 572 58% 762 77% scanner, app 

Coop 319 100 31% 50 16% scanner 

Deen 80 43 54% 

Dekamarkt 79 12 15% 33 42% 36 46% 

Dirk van de Broek 125 10 8% 27 22% 33 26%

Hoogvliet 71 22 31% 60 85% scanner 

Jumbo 670 24 4% 425 63% 

Lidl 436 52 12% 5 1%

Plus 271 180 66% 180 66% 

Poiesz 69 38 55% 38 55% 

Spar 455 36 8% 2 0,4% 

 Zie voor andere voorbeelden van producten met veel 
te veel suiker: consumentenbond.nl/suiker.CHECK ONLINE Meer informatie over ons privacy-onderzoek staat op 

consumentenbond.nl/supermarkt-privacy

Gepeild in november •  Aldi en Jan Linders staan niet in de tabel, omdat zij nog geen zelfscanmogelijkheden en thuisbezorging aanbieden • Ekoplaza heeft alleen 
thuisbezorging•Picnicisnietopgenomen,omdatditbedrijfgeenwinkelfilialenheeftenalleenaanhuislevert.

de klachten over beschadigde 
(bij 38%) of verkeerd gele-
verde artikelen (bij 25%). De 
klantenservices pakken de 
klachten over het algemeen 
goed op. Thuisbezorgen is zó 
snel populair geworden dat 
nieuwe klanten vaak eerst op 
een wachtlijst komen. 
Bij steeds meer supermarkten 
kun je overigens ook de bood-
schappen ophalen bij pick-up 
points. Dan hoef je ook niet 
de winkel in en is thuisblijven 
voor de bezorging niet nodig. 
Bovendien zijn de afhaal-
kosten vaak iets lager dan  
de bezorgkosten.

Klantgegevens
De apps en websites van de 
supermarkten verwerken 
de nodige klantgegevens. 
Denk aan je naam, leeftijd 

en huisadres. In combinatie 
met de bestelde of gescande 
boodschappen is dat privacy-
gevoelige informatie. Bij een 
steekproef in november (zie 
het kader ‘Privacy kan beter’) 
bleken 9 van de 13 super-
marktketens slordig met deze 
persoonsgegevens om te 
springen. Zo waren er apps 
die stiekem informatie delen 
met allerlei commerciële 
partijen, waaronder Facebook. 
Ook waren er problemen met 
advertentiecookies op de web-
sites. En de inloggegevens bij 
Coop, Dirk, Jan Linders, Plus 
en Spar bleken niet optimaal 
beschermd: hackers konden 
ongehinderd wachtwoorden 
en soms ook gebruikers-
namen raden met speciale 

software. Toen we dit allemaal 
aan de supermarkten meld-
den, beloofden ze beterschap. 
De meeste problemen zouden 
inmiddels zijn opgelost. Medio 
december gaan we dit con-
troleren. Op onze site zullen 
we bekendmaken wat onze 
bevindingen zijn.

39%
VAN ALLE 

SUPERMARKTFILIALEN 
HEEFT HANDSCANNERS

HOE VER ZIJN DE SUPERMARKTEN?

www.consumentenbond.nl/supermarkt-privacy


Word lid en krijg direct toegang tot alle 
onafhankelijke tests en informatie.

Smaakt dit 
naar meer?

Gids

https://www.consumentenbond.nl/wordlid/lidmaatschap
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