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Eric Rog
Heel af en toe doe ik dat, als 
ik denk: huh? Ik gebruik de 
handscanner, dus dan zie je  
het bedrag direct en ook of 
de korting eraf gaat. Soms 
gebeurt dat niet, maar het  
gaat vaak om zulke kleine 
bedragen. Het moet wel wat 
opleveren, dus meestal doe 
ik die moeite niet om weer in 
de rij te gaan staan. Misschien 
moet ik meer opletten, maar  
ik denk dat het erg meevalt  
qua bedragen.

Patrick Bosch
Ik neem de bon meestal 

mee en check standaard of 
het statiegeld en de korting 
eraf zijn. Maar liefst vermijd 

ik supermarkten. Ik ga liever 
naar lokale winkels, zoals 

de bakker en de slager. Ook 
omdat die minder plastic 

verpakkingen gebruiken. Ik 
betaal liever wat meer, hoewel 

dat meevalt. Ik kijk ook niet 
naar aanbiedingen: ik koop 

omdat ik iets nodig heb, niet 
omdat er een korting op zit. 

Wendy Muller
Vroeger heb ik zelf in een 

supermarkt gewerkt. Toen 
typten we alle bedragen nog 

in. De huidige automatisering 
heeft ook nadelen, want als de 
kassabon niet klopt, komt dat 

vaak doordat er wat misgaat in 
het systeem erachter. Dan zijn  
de barcodes bijvoorbeeld niet 
goed gekoppeld. Of de kaart-

jes bij de schappen zijn niet of 
niet op tijd gewisseld. Ik check 

daarom de kassabon meestal 
wel, behalve als ik haast heb.

Check online

Danielle Harkx
Eerst deed ik het nooit, maar 
sinds ik het er met vrienden 
over heb gehad, ben ik het ook 
standaard gaan doen. En nu zie 
ik dat er best wel veel fouten 
worden gemaakt. Ik heb al veel 
geld teruggekregen hierdoor. 
Meestal gaat het om de bonus-
korting die niet verrekend is bij 
de kassa. Ik zeg het dan direct. 
Zeker nu de prijzen zo schrik-
barend zijn gestegen, let ik 
extra goed op of het bonnetje 
wel klopt. 

Ricky Rommelse
Ik woon bij mijn ouders en 
hoef meestal geen grote 
boodschappen te doen. Ik 
kom uit de Verenigde Staten. 
Daar kopen mensen vaak grote 
hoeveelheden in één keer en 
zie je vaker dat ze de bon goed 
checken. Ik denk dat daar ook 
meer fouten gemaakt worden, 
omdat de cassières veel haast 
hebben. Ik ben verbaasd te 
horen dat het hier ook weleens 
misgaat. Ik ga er voortaan 
meer op letten.

Check je de 
kassabon in de 

supermarkt?
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