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Misleiding

Pronken met 
predicaten

Webwinkels lokken klanten met populaire 
producten die niet meer leverbaar zijn. 

Vijf jaar na ons eerste onderzoek gaat een  
aantal webwinkels nog steeds de fout in.

 Wasmachine stuk en geen 
zin of tijd om uitgebreid te 
zoeken? Dan is het makkelijk 
om een wasmachine met ons 
predicaat (Beste uit de Test of 
Beste Koop) te kiezen. Of een 
ander populair model. Web-
winkels weten dat ook. Dus 
lokken ze sommige klanten 
met gewilde modellen, zelfs 
als die niet meer leverbaar 
zijn. Je krijgt dan een ander 
model voorgeschoteld, in 
het ergste geval zelfs zonder 
bericht hierover. Volgens 
de webwinkel is dat andere 
product natuurlijk een nieuwer 
model. Maar dat is niet altijd 
beter dan het oude, blijkt uit 
onze tests. Bovendien is het 
misleidend om niet-leverbare 
producten als ‘leverbaar’ aan 
te bieden. En die webwinkels 
eten zo de kaas van het brood 
van andere winkeliers.
In 2016 en 2018 onderzochten 
we ook al welke webwinkels 
zich hier schuldig aan maken 
en trokken we aan de bel. 
Maar op onder meer ons 

Klachtenkompas zien we nog 
steeds veel meldingen over 
niet-leverbare producten. We 
namen daarom nogmaals de 
proef op de som. Bij beken-
de elektronicawinkels zoals 
Coolblue, MediaMarkt en BCC 
gaat het, op uitzonderingen 
na, goed. De populaire, maar 
niet-verkrijgbare modellen die 
wij zoeken, zijn daar niet meer 
leverbaar of niet op voorraad. 
Bij keuken- en witgoedwinkels 
gaat het regelmatig mis. Zo-
genaamd als consument be-
stellen we bij grote aanbieders 
wasmachines, drogers, vaat-
wassers en koelkasten. Het 
gaat om populaire modellen, 
bijvoorbeeld omdat ze Beste 
uit de Test waren. En waarvan 
wij sterke vermoedens hadden 
dat ze niet meer leverbaar zijn, 
terwijl je ze volgens de sites 
gewoon kunt bestellen. Van de 
22 bestelde apparaten worden 
er uiteindelijk maar 2 geleverd. 
En wat blijkt? Bij de niet-gele-
verde producten gaat het vaak 
om dezelfde winkels die het 

bij onze vorige onderzoeken 
ook niet goed deden. En die 
destijds bijna allemaal beter-
schap beloofden.

Opvolgend model
Bij Bemmel & Kroon bestellen 
we twee wasmachines en 
twee vaatwassers. Voor drie 
apparaten krijgen we binnen 
10 minuten een factuur met 
daarop een ander model. Zon-
der dat je erop gewezen wordt 
dat het niet om het bestelde 
model gaat. Het lijkt een geau-
tomatiseerd en vooraf vastge-
legd proces. We vragen (nog 
steeds als klant) per e-mail 
of we de bestelling daarom 
kunnen annuleren, maar daar 
krijgen we geen reactie op. Er 
wordt alleen aangegeven dat 
het bedrijf een opvolger van 
het bestelde product levert. 
Op onze vraag waarom de 
oude modellen dan nog te 
bestellen zijn, krijgen wij geen 
écht antwoord. In de mail 
staat dat de modellen die we 
oorspronkelijk hadden besteld 

oud zijn. ‘Deze kunt u nog via 
onze website bestellen, maar 
wij zullen dan het opvolgende 
model leveren. Dit oude mo-
del zal ook van onze website 
gehaald worden, maar dat 
moet nog bijgewerkt worden.’ 
Dat laatste is (nog) steeds niet 
gedaan. In 2016 gaf Bemmel 
& Kroon de schuld aan de 
‘drukste weken van het jaar’ 
(december). In 2018 bestelden 
we de producten daarom op 
een ander moment. Maar weer 
ging het mis. Dit keer beloofde 
Bemmel & Kroon een nieuwe 
website. Ook zou er voortaan 
een melding verschijnen als 
een apparaat niet meer lever-
baar is. Ook nu confronteren 
we Bemmel & Kroon weer met  
de resultaten. Maar na twee 
keer is er nog geen reactie. 

Tekort aan chips
Ook op Veiligkopen.nu, doch-
teronderneming van Bemmel 
& Kroon, gaat het fout. Voor 
een bestelde wasmachine ont-
vangen wij een factuur voor 
een opvolger. De bestelde  
vaatwasser is wel leverbaar. 
Over de andere bestelde 
wasmachine krijgen we maar 
geen bericht, terwijl hij direct 
leverbaar zou zijn. Als we het 
navragen, blijken de levertij-
den langer door een tekort 
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van de 22 bestelde 
producten waren  
echt op voorraad
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aan chips. Twee weken later 
zijn de apparaten nog steeds 
niet geleverd en blijft het stil. 
Bij Beterwitgoed bestellen we 
een wasmachine, wasdroger 
en koelkast. Over de wasma-
chine krijgen we te horen dat 
we een nieuw, vergelijkbaar 
model ontvangen. Na telefo-
nisch contact kunnen we de 
bestelling annuleren. Anders 
dan bij de andere webwinkels 
wordt de website wel direct 
aangepast. De wasmachine 
krijgt de status ‘Nooit meer le-
verbaar’. Voor de twee andere 
bestellingen neemt het bedrijf 
wel zelf contact op. De appa-
raten stonden fout op de web-
site volgens Beterwitgoed. 
Wel wordt ook hier de site di-
rect aangepast. Beterwitgoed 
wil niet inhoudelijk reageren 
als wij contact opnemen over 
onze bevindingen. 

Voortaan bellen
Bij Keukenloods, onderdeel 
van Keukenmagazijn, bestel-
len we twee vaatwassers, een 
wasmachine en een koelkast. 
Bij één vaatwasser zien we 
pas op de factuur dat hij niet 
leverbaar is en we de opvolger 
krijgen. Twee weken later staat 
de bestelde vaatwasser nog 
steeds ‘op voorraad’ op de 
site. De andere vaatwasser is 
ook niet leverbaar, maar daar-
voor krijgen we tenminste 
nog een voorstel. De winkel 
kan een alternatief aanbieden 

of je kunt zelf op zoek. Bij de 
wasmachine en koelkast blijkt 
dat ze pas anderhalve maand 
later leverbaar zijn, terwijl 
dit enkele dagen zou zijn. 
Waarom geeft Keukenloods 
niet aan dat ze (voorlopig) 
niet leverbaar zijn? Bij andere 
niet-leverbare apparaten 
doen ze dit wel. 
Inbouw.nl is onderdeel van 
Keukenmagazijn. We bestel-
len er een vaatwasser en een 
koelkast. Voor de vaatwasser 
zouden we de volgende 
dag een opvolger geleverd 
krijgen, maar we kunnen hem 
nog net annuleren. Anders 
hadden we een vaatwasser 
ontvangen die €120 goedko-
per is, terwijl we het bestelde 
product hadden betaald. Als 
we vragen waarom de oude 

nog steeds te bestellen is, 
zegt de klantenservice dat 
het ‘niet aan hen’ ligt. De 
afdeling marketing gaat hier-
over. Inbouw.nl raadt aan om 
voortaan zelf te bellen. ‘Veel 
leveranciers zijn aan het over-
stappen op typenummers, 
dus grote kans dat u alterna-
tieven aangeboden krijgt.’ 
Ook voor de koelkast wordt 
een opvolger aangeboden.  
Bij Kitchenonline, ook onder-
deel van Keukenmagazijn, 
gebeurt hetzelfde. We krijgen 
de opvolger, want de oude 
koelkast is niet leverbaar. 
‘Oude modellen halen wij niet 
direct van onze site, omdat 
consumenten dan makkelijker 
de opvolger kunnen vinden. 
Een andere reden is dat diver-
se leveranciers ons leverin-
gen hebben toegezegd, maar 
door schaarste niet kunnen 
leveren’, reageert het over-
koepelende Keukenmagazijn. 
Het moet hoe dan ook dui-
delijk zijn dat een product 
niet leverbaar is, vinden wij. 
Je kunt het klanten ook op 
andere manieren makkelijker 
maken.

Niet verplicht
Ondertussen blijven ook wij 
de webwinkels die in de fout 
gaan achter hun broek zitten. 
Maar zolang ze hun leven 
niet beteren, moet je als klant 
ook zelf opletten. Bestel je 
iets bij de webwinkels uit het 
kader hiernaast? Neem dan 
contact op om te checken of 
het model nog wel leverbaar 
is. Controleer ook of het 
typenummer op de offerte 
of factuur klopt. Biedt de 
winkel een alternatief? Kijk 
of dat model ook door ons 
getest is. Een ‘opvolgmodel’ 
kan betere specificaties 
hebben, maar die zeggen 
niet alles. Zo kan een was-
machine meer programma’s 
bieden, maar dat betekent 
niet dat hij even goed wast. 
Is de opvolger niet getest, 
lees dan ervaringen van 
anderen. Je bent overigens 
niet verplicht om akkoord te 
gaan met een opvolgmodel. 
Als je al hebt betaald, heb je 
altijd recht op je geld terug. 
Ga je wel akkoord, probeer 
dan te regelen dat je niets 
extra betaalt. 
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‘Winkels moeten leveren  
wat je bestelt’
‘Het is opmerkelijk dat alle genoemde winkels die de fout in gaan, zijn 
aangesloten bij Thuiswinkel Waarborg of Webshop Keurmerk. Deze keur
merken hebben met ons algemene voorwaarden afgesproken om consumen
ten te beschermen. Daarin staat dat winkels moeten leveren wat je bestelt. 
Met het bewust leveren van een ander product of model zetten ze 
hun keurmerk op het spel. Thuiswinkel Waarborg heeft beloofd 
contact op te nemen met leden die over de schreef gaan.’

Nog steeds de fout in
Bemmel & Kroon • Veiligkopen.nu • Beterwitgoed 
• Keukenloods • Kitchenonline • Inbouw.nl
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