 INHOUD

28

44

10
ELK NUMMER
4 Nieuws

52
TESTS
10 Paddenstoelensoep

Actuele ontwikkelingen en nieuwe
producten

17 In actie
Zo komen we op voor de consument

26 Zo kan het ook
Gelukkig bestaat er ook goede
service

32 Straatvraag
Ben je trouw aan merken?

42 Goed om te weten
Onze experts beantwoorden
juridische en praktische vragen

64 Lezerspost
Een selectie uit ontvangen post

66 Naslagwijzer
Overzicht van gepubliceerde tests

68 Stekeligheden
Klacht slecht afgehandeld?
Dat is een stekel

18

38

In deze soep uit de supermarkt
zit veel zout en slechts een enkele
paddenstoel

22 Soundbars
Slechts 4 van de 24 modellen scoren
goed op geluidskwaliteit

33 Hybride warmtepompen
Met zo’n pomp bij je cv-ketel kun je
flink besparen op aardgas

52 Wachtwoordmanagers
Veilig en makkelijk: wachtwoorden
bewaren in een digitale kluis

60 Koptelefoons
Met of zonder draad, over of in je oor?
We hebben vier soorten getest

EN VERDER
14 Opgelicht door ‘de bank’
Pas op voor fraudeurs die doen alsof
ze bellen namens de bank en je zo
duizenden euro’s aftroggelen

EEN ONAFHANKELIJKE CONSUMENTENBOND

18 Duurzame tips
Met deze eenvoudige tips wordt 2021
een groener jaar, bespaar je geld en
ga je erop vooruit qua comfort

28 Te grote verpakkingen
Veel van de dozen en zakken in de
supermarkt bevatten meer lucht
dan product

38 Supermarktinnovaties
Kiezen voor afrekenen bij de gewone
kassa, zelf scannen of online bestellen

44 Tandartsverzekeringen
Is zo’n aanvullende verzekering wel
verstandig en waar moet je op letten?

48 Prijspeiling printerinkt
Waar koop je de voordeligste inkt
en hoeveel scheelt het als je klooncartridges gebruikt?

56 Sportschoolabonnement
Veel sportketens hanteren wel erg
onaantrekkelijke voorwaarden voor
sporters

Het belang van de consument staat bij ons voorop. Samen maken we kiezen makkelijker,
kopen veiliger en markten eerlijker. We bewaken bij alles wat we doen onze onafhankelijkheid en laten ons niet beïnvloeden door politieke en commerciële belangen.

CONTACT

070 - 445 45 45
ma-vr 8.30-18 uur
consumentenbond.nl/contact
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COLUMN
HOOFDREDACTEUR

Mark Friederichs
friederichs@consumentenbond.nl

GETEST, GEPROBEERD & ANDER NIEUWS

ACTUEEL

Beter en gezonder
Ook voor ons als medewerkers van de
Consumentenbond is 2020 een jaar geweest
om nooit te vergeten. Opeens moesten
we massaal vanuit huis aan het werk. Als
iemand me vooraf gevraagd had of dat kans
van slagen zou hebben, zou ik waarschijn
lijk nee hebben gezegd. Maar onder druk
wordt alles vloeibaar en met z’n allen zijn we
toch behoorlijk flexibel gebleken. Diep res
pect heb ik in die eerste maanden gekregen
voor iedereen met jonge kinderen, die werk
moest zien te combineren met thuisonder
wijs. Hoe zij alle ballen in de lucht wisten
te houden, is voor mij een raadsel. Met een
net volwassen dochter en bijna volwassen
zoon, die zich prima wisten te redden, had
ik weinig te klagen. Wel zag ik na een tijdje
de muren en computerschermen op me af
komen. Ik miste het contact met collega’s.
Niet meer even langslopen bij elkaar, geen
toevallige ontmoetingen bij de koffieauto
maat of de lift. De fotootjes op pagina 67
tonen hoe wij elkaar zagen – en nog steeds
zien – met een glimp van ieders thuiswerk
plek. Hopelijk ziet 2021 er anders uit: beter,
met voor iedereen een goede gezondheid.
Dat is wat ik u vanaf deze plek wens.

Contact

Consumentenbond
Postbus 1000
2500 BA Den Haag
consumentenbond.nl/
contact
070-445 45 45 (ma-vr
8.30-18 uur)

Lidmaatschap

Kijk voor een compleet
overzicht van
lidmaatschaps- en
abonnementsprijzen op
consumentenbond.nl/
webwinkel
of bel 070-445 45 45

Zie voor de voorwaarden van het lidmaatschap en abonnement consumentenbond.nl/algemenevoorwaarden
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GETEST

Nieuw model
iPhone
De Apple iPhone 12 is flink vernieuwd,
maar wel €100 duurder dan het model van
vorig jaar. Is hij dat waard?
Wij vinden van wel. Net als zijn voorganger
is deze iPhone (richtprijs €898, Testoordeel
7,7) een goede en fijne smartphone. De
uitstraling is wat anders dan die van de
iPhone 11, door de vlakke in plaats van afgeronde zijkanten. En je krijgt er van alles
bij, zoals 5G en een prachtig oled-scherm.
Plus een magnetische ring waarmee je
accessoires, zoals een draadloze oplader
of een kaarthouder, makkelijk vastklikt.
De omvang en verhoudingen van het
beeldscherm zijn gelijk gebleven aan die
van de iPhone 11, maar het oled-scherm is

scherper en het contrast is beter. Nadeel
is dat er geen koptelefoon en oplader
worden meegeleverd. En de verversingssnelheid van het scherm is 60 Hz. Op
andere recente smartphones is dat een
stuk hoger. Een snellere verversing draagt
bij aan een nog betere gebruikservaring.
Veel concurrenten hebben al smartphones
waarbij de cameralens een klein gaatje
in het scherm gebruikt. De iPhone 12
heeft nog een relatief grote inkeping
bovenin het scherm. Sommigen vinden
dat storend.
@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/iphone12
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Gezonde
keuzes maken
‘Een half uurtje wandelen kan al een groot
verschil maken.’ Met die constatering
benadrukte minister Hugo de Jonge van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport vorige
maand het belang van gezond leven voor
je weerstand. Een gezonde leefstijl verbetert niet alleen je weerstand, maar ook je
algehele lichamelijke conditie en mentale
welzijn. Naast sporten en bewegen kun je
natuurlijk meer doen om fitter te worden,
wat kilo’s kwijt te raken en gezonder te
leven. Zorg dat je je goede voornemens in
2021 realiseert en schrijf je in voor onze
tiendelige nieuwsbrievenreeks ‘Gezonde
Keuze’. We helpen je om stapsgewijs je
doelen te behalen met handige tips en
praktische informatie. En we leren je
omgaan met moeilijke situaties die zullen
ontstaan. Ook maken we je wegwijs in het
doolhof van diëten. Inschrijven voor de
wekelijkse nieuwsbrief kan via
consumentenbond.nl/gezondekeuze

Vraagbaak
online
oplichting

GEPROBEERD

De Fraudehelpdesk meldt dat er
in 2020 maar liefst 36.700 slachtoffers van internetfraude waren.
Zij gingen bij elkaar voor ruim
€40 miljoen het schip in. In 2018
waren er 19.300 gedupeerden. De
criminelen gebruiken allerlei trucs
om je geld uit de zakken te kloppen. Ze bouwen nepwebwinkels,
versturen valse sms’jes en appjes
of doen zich aan de telefoon voor
als bankmedewerker. Er zijn veel
vragen over deze vormen van
oplichting. Daarom hebben we een
nieuwe vraagbaak op onze site:
Online oplichting. Je kunt er je
vragen over internetfraude kwijt.
Experts beantwoorden de belangrijkste vragen en geven tips hoe
je je kunt beschermen tegen de
criminelen.
@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/
vraagbaak

Goedkope
beveiligingscamera
De nieuwe beveiligingscamera van het
Action-huismerk LSC kost slechts €25. We
verwachtten er daarom niet zo veel van,
maar hij valt mee. De beeld- en geluidskwaliteit zijn matig, maar hij doet waar
hij voor bedoeld is: in huis een oogje in
het zeil houden. Als hij beweging voor de
lens ziet of een geluid hoort, krijg je een
seintje op je telefoon. Dat is een berichtje
zonder foto of filmpje van de potentiële
insluiper. Je moet altijd inloggen op de
camera om te zien wat er aan de hand is.
Handig is dat het alarm automatisch lampen van hetzelfde merk kan inschakelen.
De camera heeft een aardige kijkhoek
van 105 graden: hij filmt best veel van de
kamer waar je hem neerzet. Wil je dat de
camera beelden opslaat, dan moet je een
geheugenkaartje gebruiken.

MONDKAPJES
Was herbruikbare mondkapjes niet zomaar in de
machine op 60 °C . Want niet alle programma’s halen
daadwerkelijk die 60 °C en die temperatuur is wel
nodig om ze hygiënisch schoon te krijgen. Kies bij
voorkeur voor het gewone katoenprogramma (geen
eco). Of een allergie- of intensief-programma.
consumentenbond.nl/mondkapjes
CONSUMENTENGIDS JANUARI 2021 5



Elektrische
auto leasen

NIEUWS

UIT DE GELDGIDS
Bijna alle
Nederlandse
creditcards
zijn tegenwoordig
CREDITCARD
zogeIS GOUD WAARD
noemde
68
chargecards.
Hierbij
koop je niet op krediet, omdat
je maandelijks het openstaande
bedrag betaalt. De associatie met
kopen op krediet is dus eigenlijk
niet meer terecht. Dit, in combinatie met handige verzekeringen en
garanties, maakt de creditcard een
interessant betaalmiddel voor internetaankopen en op reis. Bij alle
creditcards kun je bijvoorbeeld een
transactie betwisten bij frauduleuze betalingen of een faillissement
van een leverancier. Maar ook
als je een besteld artikel niet hebt
ontvangen. De ene creditcard heeft
wel meer voordelen dan de andere.
In de Geldgids staan alle verschillen tussen de kaarten op een rij.
Lees het (gratis) artikel op consumentenbond.nl/artikelgeldgids
ONAFHANKELIJK & ADVERTENTIEVRIJ

WWW.GELDGIDS.NU

Het aantal volledig elektrische auto’s in
ons private-lease-aanbod neemt gestaag
toe. Naast onder andere de Seat Mii,
Nissan Leaf, Hyundai Kona, Skoda Citigo
en BMW i3 is nu de Volkswagen ID.3 toegevoegd. Deze auto is relatief goedkoop,
biedt een goede actieradius en genoeg
ruimte voor een gezin. De 1st Edition
heeft een groot accupakket en een flinke
elektromotor. Begin 2021 komt er een
kleinere versie. In die uitvoering zal hij een
leasetarief krijgen dat vergelijkbaar is met
een gezinsauto met conventionele aandrijving. De ID.3 biedt goede rijeigenschappen.
Hij heeft een opvallend kleine draaicirkel
en standaard veel veiligheidssystemen.
Zie consumentenbond.nl/private-lease.
Een filmpje over deze auto staat op
consumentenbond.nl/volkswagenid3.

Creditcards
vergeleken
REISVOUCHERS DEEL 2
Krijg je je geld nog
terug? > p. 14

NUMMER 7 | DECEMBER 2020 | €6,25

SCHADEVERZEKERINGEN
De jaarlijkse selectie
van de Geldgids > p. 18

HYPOTHEEK AFLOSSEN

Het levert een prima
rendement op > p. 34

GELD TERUG

is wapen
Aflevergarantie
ment > p. 10
voor de consu

PAGINA’S
DIK

EIGEN RISICO
Als je bij zorgverzekeraar Jaaah je eigen
risico maximaal verhoogt, krijg je een
korting van €312 op jaarbasis. Check welke
korting andere zorgverzekeraars bieden op
consumentenbond.nl/eigenrisico
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GETEST

Veelzijdige
feestspeaker
De SRS-XB43 (€144) is het topmodel in een
serie van drie nieuwe bluetooth-speakers
van Sony. Met een Testoordeel van 7,6 is
deze speaker Beste uit de Test. Hij is de
grootste van de drie: zo’n 32 cm lang en
hij weegt net geen 3 kg. Dat forse gewicht
zit hem deels in de grote accu, waarop hij
maar liefst 27 uur kan spelen.
XB staat voor extra veel bas. De lage tonen
zijn duidelijk aanwezig, maar niet te over
heersend. Alleen bij hogere volumes wordt
het erg ‘boemerig’. Stemmen klinken helder en natuurlijk, en details in het geluid
blijven goed behouden. Zoals veel bluetooth-speakers heeft hij lichteffecten. Je
kunt die ook uitzetten, met een app of op
de speaker. Koppelen is eenvoudig, en je
kunt hem ook aansluiten met een kabeltje
of gebruiken als powerbank. Nog een positief punt: hij is water- en zandbestendig.

Hypotheek
voor senioren
Pensioengerechtigden die niet genoeg
geld op de bank hebben, maar wél een
hypotheekvrij huis, kunnen bij ASR hun
overwaarde opnemen. Dit is bij meer
banken mogelijk, maar ASR biedt met
de Welthuis Levensrente hypotheek iets
nieuws: de rente staat levenslang vast.
Het tarief wijzigt dus niet meer zolang
je in het huis blijft wonen. Het geleende
bedrag staat na afsluiten in één keer op
je rekening. De rente is per 2 december
1,70%. Vergelijk je dit met een rente die
20 jaar vast staat, dan is ASR nu zeker niet
de voordeligste. Zie onze rentevergelijker.
@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/levensrente
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60 jaar
wereldwijde
rechten voor
consumenten
Consumers International bestaat
60 jaar. De Consumentenbond was
in 1960 één van de oprichters. Doel
van deze internationale beweging
is de rechten van consumenten
overal ter wereld versterken en verdedigen. Consumers International
(CI) is inmiddels uitgegroeid tot
een krachtige beweging waarbij
meer dan 200 consumenten
organisaties zijn aangesloten uit
ruim 100 landen. In de afgelopen
60 jaar is er veel bereikt. Zo hebben
de Verenigde Naties in 1985, na
10 jaar campagnevoeren, richtlijnen voor consumentenbescherming opgesteld. Verder heeft CI
bijgedragen aan de afschaffing
van exportsubsidies voor landbouwproducten in 2015. Hierdoor
stabiliseerden de forse prijsschommelingen van landbouwproducten, wat vooral consumenten in
ontwikkelingslanden ten goede
kwam.
Afgelopen jaar stond in het teken
van de duurzame consument. Met
de #SustainableConsumer-campagne roept CI op tot wereldwijde
actie om van duurzaamheid een
gemakkelijke keuze voor de consument te maken.

GEPROBEERD

Dubbel
bakkende
airfryer
De Ninja Foodi Dual Zone AF300 (€200)
heeft twee b
 aklades van elk 3,8 liter.
Erg handig als je twee porties frites
of twee gerechten tegelijkertijd wilt
bereiden.

de gerechten tegelijkertijd klaar. De kipdrumsticks waren sappig en goudbruin
en de frites krokant van buiten en zacht
van binnen. Een opgewarmde quiche
smaakte ook als vers. De eerste indruk is
dus veelbelovend.

De programma’s en baktijden stel je
eenvoudig per lade in. Druk je op de
Sync-knop, dan zijn beide gerechten
tegelijkertijd klaar. Ook als je tussentijds een lade uit de airfryer haalt om
bijvoorbeeld de f rites op te schudden.
De baklades hebben zes programma’s,
waaronder knapperig bakken, roosteren
en opwarmen.
Onze collega’s van de Engelse zuster
organisatie Which probeerden deze
airfryer uit. Daarvoor vulden ze de ene
lade met kipdrumsticks en de andere
met airfryer-frites. Zoals beloofd waren

Handig voor
tegelijkertijd twee
gerechten of twee
porties frites maken
De Ninja heeft diverse mogelijkheden,
maar toch ook een paar minpunten. Zo
neemt het apparaat veel bergruimte in.
En aan de bovenkant ontsnapt behoorlijk wat warme lucht. Ook worden de
zijkanten nogal heet. HIj is te koop bij
onder meer bij Bol.com en Amazon.nl.
CONSUMENTENGIDS JANUARI 2021 7



NIEUWS

Eisen voor
veiligheid bij
keyless entry

GEPROBEERD

3x kerststol
Ruim voor de feestdagen ligt hij al in de
winkels: de kerststol. Meestal onder de
naam ‘feeststol’, om hem wat breder 
inzetbaar te maken. Op de kerstvariant
zit vaak poedersuiker vanwege de
associatie met sneeuw, maar Aldi
versiert hem met amandelstrooisel. Wij
probeerden er drie: die van Albert Heijn
(€3,49, verkrijgbaar in witte of paarse
doos, de inhoud is hetzelfde), Jumbo
(€3,49) en Aldi (€2,99). Ze bevatten
gelukkig alle drie amandelspijs en geen
goedkope bonenpuree. In bonenpuree
zitten geen relatief dure amandelen,
maar gekookte witte bonen en suiker.
Aldi heeft de goedkoopste én de zwaarste stol van maar liefst een kilo. De andere wegen 750 gram. Qua ingrediën-

8 CONSUMENTENGIDS JANUARI 2021

ten en voedingswaarden is er niet veel
verschil. Ook qua smaak liggen ze dicht
bij elkaar. Onze tien proevers vonden
de stollen van Albert Heijn en Aldi het
lekkerst. Die van Jumbo is wat droger,
meer gewoon krentenbrood, maar de
spijs smaakt wel lekker. Als we toch een
winnaar moeten aanwijzen, dan is dat
nipt die van Aldi. ‘Lekker zacht, maar
ook stevig’ en ‘Lekker bittertje van de
sinaasappel en goed gevuld’, luiden
twee van de reacties. Door de spijs is
zo’n stol wel een mierzoete hap, maar
ach, het is feest. In januari eten we wel
weer meer volkorenbrood.
@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/feeststol

Vanaf 1 januari moeten auto’s
met een keyless entry-systeem
aan strengere veiligheidseisen
voldoen. Deze auto’s kun je
contactloos ontgrendelen met
een zogenoemde smart key. Dat
maakt ze gevoeliger voor diefstal.
Certificeringsinstituut Kiwa-SCM
vermeldt vanaf januari op zijn
website (www.kiwa.com) welke
voertuigen extra beveiliging nodig
hebben. Voldoet je auto niet aan de
nieuwe eisen, dan krijg je geen beveiligingscertificaat meer. Je moet
dan met de auto naar een erkend
inbouwbedrijf voor de benodigde
aanpassingen. Heb je al een beveiligingscertificaat, dan blijft deze
vooralsnog wel geldig, ook voor
de verzekering.
In Nederland hebben circa 892.000
personenauto’s een keyless entrysysteem. Hiervan is zo’n 80% onvoldoende beveiligd tegen ‘Relay
Attack’. Bij deze vorm van diefstal
wordt het signaal van de auto
sleutel naar de auto onderschept
en versterkt doorgestuurd. De dief
kan de auto dan openen en starten. Verzekeraars passen dit jaar
waarschijnlijk hun voorwaarden
en premies aan voor auto’s met
keyless entry.
@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/
eisen-keyless-entry
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Fiscale
wijzigingen

Meestal ‘Pro’
genoeg

Op 1 januari gaan er een hele
boel nieuwe belastingregels
in. Dan profiteert iedereen van
een iets lager belastingtarief
en zijn er grote veranderingen
in de heffingskortingen en de
belasting op vermogen.
De meeste belastingbetalers
houden door al die wetswijzi
gingen in 2021 een paar hon
derd euro meer in de zak dan
in 2020. Maar de een komt wel
een stuk gunstiger uit dan
de ander.
We hebben op onze site de
wijzigingen op een rij gezet en
uitgezocht hoeveel ze je kosten
of opleveren.
Leuk weetje: anders dan je
misschien zou denken, stijgt
het belastingvoordeel voor de
eigen woning voor de meeste
huiseigenaren.

De nieuwe iPad Air (2020) is zowel
van binnen als van buiten behoorlijk
vernieuwd. Hij lijkt sterk op de duurdere iPad Pro (2020).

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/
fiscale-wijzigingen-2021

GETEST

Beide modellen zijn met een 8,4 Beste
uit de Test. Maar de Air is met een richtprijs van €670 wel €300 goedkoper dan
de Pro. Daarmee is hij voor de meeste
gebruikers een betere koop.
De iPad Air heeft net als de Pro dunne
schermranden en een relatief groot
scherm. Dat scherm moet het weliswaar doen zonder de hoge (120 Hz) verversingssnelheid van de iPad Pro, maar
is vrijwel net zo’n genot om naar te kijken. Grootste pluspunt van de nieuwe
Air is de indrukwekkende snelheid van
de Apple A14-chip. Hij verslaat hiermee
soms zelfs de iPad Pro. Ook laadt de Air
erg snel op: na een half uur laden kun je
hem bijna 3,5 uur gebruiken. Minpunt
je: de vier speakers klinken minder goed
dan bij de andere iPad-modellen. Ook
ontbreekt een snellader, maar de vraag
is of veel gebruikers die zullen missen.

Hogere
zorgpremies
Op één na verhogen alle zorgverzekeraars
hun premie voor de basisverzekering in
2021. De onderlinge verschillen in premie
zijn fors. Van de grote vier – CZ, Menzis,
VGZ en Zilveren Kruis – verhoogt CZ de
premie het meest. Voor de restitutiepolis
betaal je in 2021 ruim €11 per maand meer
(€127,45 in 2020 tegen €138,50 in 2021). De
enige verzekeraar die de premie verlaagt is
Besured: van €115,25 in 2020 naar €114,85
in 2021. Het goedkoopst ben je uit met
de budgetpolis van Zekur (€105,95 per
maand). Het duurst met de restitutiepolis
van de Amersfoortse, die kost €147,95
per maand. Met onze Zorgvergelijker
(consumentenbond.nl/zorgverzekering)
vind je in een paar stappen een zorgverzekering die aansluit bij je wensen.
Een nieuwe zorgverzekering afsluiten kan
nog tot en met 31 januari. Mits je de oude
uiterlijk 31 december opzegt.
@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/zorgpremies2021

REKENHULP

Ander huis? Met onze
handige rekenhulp zie
je snel wat het kost
om je inboedel te laten
verhuizen.
consumentenbond.nl/verhuizen/wat-kost-een-verhuizing

CONSUMENTENGIDS JANUARI 2021 9

