
18 Consumentengids, deCember 2014 Consumentenbond.nl

Op pagina 4 van deze gids heeft u de nieuwe tarieven voor 2015 
kunnen zien. Voor u als lid wijzigt er inhoudelijk niets, anders 
dan de naam van het pakket aan producten en diensten dat u 
ontvangt. Als u op dit moment nog per jaar betaalt, blijft dat zo. 
Uw tarief  wordt dan zoals vermeld met €2 verhoogd.
 
Wat er verandert
Het jaarlidmaatschap verdwijnt uit ons aanbod. Sinds 2012  
bieden we dit al niet meer actief  aan. Nu nemen we er, met een 
officieel besluit van onze Bondsraad, afscheid van. 
Vanaf  2015 kunt u kiezen voor Consumentenbond Basis en 
Consumentenbond Extra. Met Consumentenbond Basis heeft u 
online toegang tot de meest actuele testresultaten en onze con-
sumentenadvieslijn. Wanneer u – net als 90% van onze leden – 
kiest voor Consumentenbond Extra, ontvangt u ook 11 keer per 
jaar de Consumentengids. 
Voor wie verdieping zoekt op het gebied van gezondheid, finan-

Uw lidmaatschap in 2015
Met ingang van 1 januari wijzigen onze lidmaatschaps- 
en abonnementsvormen. Het nieuwe aanbod geeft u meer 
keuzemogelijkheden en laat duidelijker zien wat we te 
bieden hebben.

Consumentengids Geldgids Digitaalgids Gezondgids Reisgids
Los gidsabonnement (prijs per jaar) €60,50 €44 €33 €33 €33

Frequentie per jaar 11x 8x* 6x 6x 6x

Tijdschrift ook op tablet

Toegang tot online testresultaten nee nee nee nee nee

Consumentenadvieslijn (telefoon, mail) nee nee nee nee nee

ciën, digitaal of  reizen zijn er de gespecialiseerde gidsen. Deze 
zijn af  te nemen met een los gidsabonnement, maar kunnen ook 
onderdeel zijn van Consumentenbond  Extra in plaats van de 
Consumentengids. Wie als Consumentenbond Extra-abonnee 
per maand betaalt, kan zelfs maandelijks van gids wisselen.

10% korting bij lezen op tablet
Voor consumenten die hun gids liever  digitaal lezen, hadden 
we tot nu toe geen passend abonnement. Vanaf  2015 wel. Wie 
kiest voor het lezen van zijn gids op tablet in plaats van papier 
ontvangt 10% korting op zijn abonnement.

Waarom deze wijzigingen? 
Nederland heeft sinds december 2011 wetgeving die  
consumenten na een eerste contractperiode de mogelijkheid 
biedt tot maandelijks opzeggen. Hierdoor is er feitelijk geen  
onderscheid meer tussen maand- en jaarleden. De naams-
wijziging voeren we door omdat we uit onderzoek weten dat 
veel leden niet precies weten wat hun abonnement of  lidmaat-
schap inhoudt. We verwachten dat dit door deze wijziging  
duidelijker is.
Ons complete aanbod ziet u in onderstaande tabellen.

Wanneer u bij Consumentenbond Extra kiest voor het lezen van een gids op tablet in plaats van 
papier, dan krijgt u een korting van 10% op bovenstaande prijzen.
* In plaats van de Consumentengids mag binnen dit abonnement ook voor een van de andere 

gidsen (zie hieronder) worden gekozen. De prijs van het pakket verandert hierdoor niet. 

Wanneer u kiest voor het lezen van een gids op tablet in plaats van papier, dan krijgt u een korting van 10% op bovenstaande prijzen.
* Waarvan 1x de Belastinggids

ledeninformatie
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 Prijs €5,50 per maand €7 per maand

11x per jaar de Consumentengids * nee

11x per jaar de Consumentengids  
op tablet * nee
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