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Kliktelefoon
Ik herinner me nog goed dat ik vroeger soms tijdens het fietsen ineens
een holle klap op het wegdek hoorde.
Ik wist dan zonder omkijken: mijn
Nokia 3310 is uit mijn broekzak
gegleden. Maar geen probleem hoor:
die stukken van de telefoon (voorkant,
achterkant, batterij) klikte ik zo weer
in elkaar. Als dat nu zou gebeuren met
mijn iPhone, is mijn eerste gedachte:
als het scherm maar niet stuk is,
anders wordt het een dure grap.
Dit illustreert voor mij de ontwikkeling van de smartphone. Van een
eenvoudige telefoon die je zo uit
elkaar haalt, naar een dun en kwetsbaar apparaat waarvoor je voor elk
defect naar een reparateur moet.
Telefoonmakers en reparateurs varen
er wel bij, maar als consument betaal
je de prijs. Twee keer zelfs: eerst voor
een dure telefoon, en als je pech hebt
ook voor een dure reparatie.
Voor het artikel op pagina 10 zocht
ik naar een antwoord op de vraag hoe
het zover heeft kunnen komen. En in
het verlengde hiervan of we ooit weer
telefoons krijgen waar je de batterij
makkelijk kunt vervangen. Alvast een
tipje van de sluier: je kunt modulaire
smartphones kopen (Fairphone), maar
er is nog een lange weg te gaan.
Hopelijk gaat Europese ‘Right to
repair’-wetgeving voor een doorbraak
zorgen. Wij zullen er samen met
andere Europese consumentenorganisaties voor knokken dat
die wet er ook komt.

Vincent van Amerongen
hoofdredacteur

vvanamerongen@consumentenbond.nl
@vvamerongen
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enter

In Enter praten we je bij over de nieuwste
ontwikkelingen en producten.

Als je online op
zoek gaat naar
fitnessartikelen, pas
dan op voor nepshops

NEPWEBSHOPS

Corona-oplichters storten zich
op fitness en elektronica
Afgelopen maart en april probeerden oplichters hun slag
te slaan door mondkapjes en handgels te verkopen maar
niet te leveren. Nu die spullen beter verkrijgbaar zijn, zijn
fitnessartikelen en elektronica aan de beurt. Dat zegt het
Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) van de
politie. De politie ontving in twee maanden tijd 1100
aangiften van mensen die via nepwebshops waren opgelicht. Het gaat om 900 aangiften tegen nepwebwinkels
waar oplichters onder meer halters en loopbanden aanbieden. Vaak hebben die sites namen die lijken op
bestaande websites zoals Fitshop en Basic-Fit. De
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andere 200 aangiften waren tegen nepshops voor populaire elektronica als iPads en Playstations. Over één webwinkel ontving het LMIO zelfs 172 aangiften.
Steeds als de politie een nepsite uit de lucht haalt, wordt
een nieuwe shop online gezet. Het lijkt dweilen met de
kraan open. De politie roept slachtoffers op om aangifte
te doen en houdt een lijst bij met nepwebshops uit de
aangiften. Je vindt de lijst door naar politie.nl te gaan en
te zoeken op ‘malafide handelspraktijken’.
Wil je weten hoe je een nepshop herkent? Kijk op
consumentenbond.nl/nepshops.

KORT
Eerste
indruk
GOOGLE NEST WIFI

Betere wifi met Google
Google introduceert de Nest Wifi, een setje
zenders dat de wifi-ontvangst in huis
verbetert. Het systeem heeft een extraatje
ten opzichte van voorganger Google Wifi:
in de wifizenders zit een speaker en microfoon. Daardoor kun je praten met Google
Assistant. Vraag bijvoorbeeld naar het
laatste nieuws of om bepaalde muziek af
te spelen.
De kerntaak is de wifi in huis verbeteren en
dat doet de Nest Wifi goed. Gesproken
opdrachten worden door de assistent

helaas niet altijd begrepen. En het systeem
kan prijzig uitvallen. Je krijgt voor €259
slechts twee zenders: een voor bij je
modem en een elders in huis te plaatsen
wifipunt. Je zult in een wat grotere woning
een derde zender nodig hebben à €139.
Heb je geen behoefte aan een spraakassistent, dan zijn er goedkopere alternatieven, zoals de TP-Link Deco M4 AC1200
(€150, setje van drie). Zie de Digitaalgids
van januari. Lees de volledige review op
consumentenbond.nl/google-nestwifi.

RECLAME

Microsoft leurt met Edge
Een beetje onsportief: als je via het startmenu van Windows 10 zoekt naar een
bepaalde browser, kan Edge ‘aanbevolen’
worden. Niet elke Windowsgebruiker krijgt
de promotie in beeld. En sommigen
kunnen de reclame wegklikken en anderen
niet. Het is opvallend dat Microsoft zo

nadrukkelijk de eigen, recentelijk vernieuwde browser durft te promoten. In het
verleden is Microsoft in de EU beboet voor
het te opvallend promoten van de eigen
browser (Internet Explorer) in Windows.
Mogelijk durft Microsoft dit nu weer omdat
Edge niet dominant is in de browsermarkt.

BROWSERS

Privé is niet anoniem
In de VS is Google aangeklaagd, omdat het bedrijf ook zoekgegevens verzamelt als je de
privémodus van de Chrome-browser gebruikt. Volgens de aanklager, een advocatenkantoor, is dit een schending van de privacy. Hij eist namens een groot aantal consumenten
$5 miljard aan schadevergoeding. Volgens Google geeft de browser duidelijk aan wat er
verzameld wordt, je kunt het lezen als je een privéscherm start. Je surft niet anoniem als
je de privémodus van een browser gebruikt. Weliswaar slaat de browser je surf- en zoekgeschiedenis niet op, maar de websites die je bezoekt zien wel gewoon wie je bent en
wat je doet. Dat geldt ook voor Chrome en de zoekmachine van Google.

Europa
wil eigen cloud

Veel gegevens van
Europeanen staan op de
servers van Amerikaanse en
Chinese bedrijven. Dat moet
anders, vinden de Duitse
en Franse overheid. Zij
pompen daarom miljoenen
euro’s in Gaia-X. Deze
non-profitorganisatie wil
Europese bedrijven ertoe
verleiden hun gegevens in
Europa op te slaan.

Ziggo opent
netwerkshop

Ziggo had al een webwinkel,
en daar is een aparte winkel
met netwerkaccessoires
bijgekomen: randapparatuur.
ziggo.nl. Klanten kopen er
met korting betrouwbare
coax-, telefoon- en
netwerkkabels. Medio juni
was er ook een meshsysteem
met drie zenders (TP-Link
Deco M4) in de aanbieding.

Datalek bij Foodora
Gegevens van 50.000
Nederlandse klanten van
maaltijdbezorgdienst
Foodora zijn gehackt. Het
gaat onder meer om namen,
adressen, telefoonnummers
en wachtwoorden. Heb
je voor 2016 iets besteld
bij Foodora en gebruik je
hetzelfde wachtwoord
ook elders? Verander
dat dan. Controleer op
haveibeenpwned.com of
je getroffen bent. Foodora
is niet meer in Nederland
actief.
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Meer privacy
met Fairphone

Van de Fairphone 3 is
een privacyvriendelijke
versie verschenen. De
Nederlandse smartphone
(€480 via esolutions.
shop) is nu te koop met
een Android-versie die
geen informatie deelt met
Google. De eigen appstore
bevat 60.000 gratis apps.
Zie het artikel op pagina 10.

Facebook
wordt etalage

Facebook wil gaan
concurreren met
webwinkels als Amazon
en Bol door winkeliers op
Facebook en Instagram
ruimte te bieden hun
producten te verkopen.
De functie gaat Facebook
Shops heten.

Providers
weer duurder

De grootste providers,
KPN en VodafoneZiggo
verhogen hun prijzen deze
zomer weer. Dat geldt ook
voor de meeste kleinere
aanbieders. Bij KPN gaat
het om gemiddeld €1,50 per
maand. Bij VodafoneZiggo
stijgen de tarieven van
vrijwel alle abonnementen
met €2. Zie ook het artikel
op pagina 24.

Zwitsers en Britten
voorop met 5G
In Zwitserland heeft al
meer dan 80% van de
bevolking toegang tot het
5G-netwerk. De Britse
regering investeert flink in
de aanleg.
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IPHONE

Repareren verboden
Een iPhone repareren mag niet zomaar,
ondervond een Noorse telefoonreparateur.
Apple liet een zending voor hem bestemde
iPhone-schermpjes in beslag nemen,
omdat het zou gaan om imitatieonderdelen. Volgens Apple maakte dit inbreuk op
zijn handelsmerk. Volgens de Noor ging
het om refurbished (opgeknapte) onderdelen. Hij spande een rechtszaak aan tegen

Apple, maar verloor die. Hij moet Apple
ruim €23.000 betalen. Apple wil dat alleen
eigen en geautoriseerde Apple-reparateurs reparaties uitvoeren. Alleen die
kunnen aan originele onderdelen komen.
Als repareren al kan, zijn de kosten daarvan vaak zo hoog, dat een nieuwe telefoon
kopen voordeliger is. Zie ook het artikel
over repareerbaarheid op pagina 10.

GROTE SCHADE

WhatsApp-fraude groeit snel
Het aantal fraudegevallen met WhatsApp groeit snel, meldt de Fraudehelpdesk. In heel
2019 ontving de organisatie 2663 meldingen van pogingen tot fraude, dit jaar stond de
teller op 1 juni al op 5026. Ondanks alle voorlichting
maken de oplichters nog steeds veel slachtoffers. In
2019 registreerde de Fraudehelpdesk 353 slachtoffers
met een gezamenlijke schade van ruim €1 miljoen. Tot
1 juni van dit jaar waren dat er al 617 met een totale
schade van €1,7 miljoen.
In al deze gevallen ging het om mensen die via
WhatsApp valse hulpvragen kregen, zogenaamd van familieleden. Het ‘familielid’ wint
het vertrouwen van zijn slachtoffer en zegt
dan dringend geld nodig te hebben. Sinds
mei kunnen slachtoffers online-aangifte
doen via een apart formulier. Ga naar politie.nl
en zoek ‘vriend in noodfraude’.

MEI-UPDATE

Problemen met Windows 10
Opnieuw zijn er problemen met een grote
Windows 10-update. Dit keer gaat het om
de mei-update, ook wel versie 2004
genoemd. Vroege gebruikers hebben al
meer dan 25 fouten gemeld, waaronder
printproblemen met verschillende typen
printers, en met bluetooth. Microsoft heeft

de verdere verspreiding snel stilgelegd.
Het is niet verstandig om de update zelf op
te halen. Als je dat toch probeert, krijg je
mogelijk de melding dat de update nog niet
geschikt is voor je computer. Inmiddels
werkt Microsoft al aan de volgende grote
update, die in de herfst wordt verwacht.

BRON: LOGIUS.NL

Nederlanders
logden in 2019

340 miljoen

keerKORT
in
via DigiD

Doe mee met
de Bondsraad!

Doe mee met de Bondsraad!
Wil je meedenken over de strategische
koers van de Consumentenbond? Meld
je dan aan als kandidaat voor de verkiezingen van ons ledenparlement. Dit kan
tot 1 augustus. Kijk voor meer informatie op consumentenbond.nl/
bondsraadsverkiezingen.

DIGITAALGIDS-NIEUWSBRIEF

Digitaalgidsnieuwsbrief

ACM

Wet moet kabel openbreken
De Autoriteit Consument en Markt (ACM)
krijgt meer armslag om KPN en VodafoneZiggo te dwingen andere aanbieders op hun
netwerken toe te laten. Daar heeft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken)
in mei de Telecomwet voor laten aanpassen.
De ACM bepaalde twee jaar geleden dat
Ziggo zijn netwerk moest openstellen voor

concurrenten. De kabelaar zou te dominant
zijn in de markt. Een hoge economische
bestuursrechter oordeelde in maart van dit
jaar echter dat die dominantie niet bewezen
is. De Consumentenbond is blij met de
nieuwe wet. Wij roepen al jaren dat er te
weinig concurrentie is op de telecommarkt.
Lees ook het artikel op pagina 24.

Onveilige camera’s
Onveilige beveiligingscamera’s uit
China blijven de markt overspoelen.
Wij laten zien hoe je een ‘lekke’ cam
zelf kunt herkennen.
Verder in deze nieuwsbrief:
• App tegen voedselverspilling
• Hulp bij reanimatie
• Kan ik Picasa nog gebruiken?
• Digitale koopzegels van de AH
• Video: zo testen wij tv’s
Lees de nieuwsbrief op digitaalgids.nl.
Ontvang hem voortaan maandelijks in
je mailbox: meld je aan op digitaalgids.
nl/nieuwsbrief.

ONVEILIG

Eind voor Flash nu echt in zicht
Adobe gaat op 31 december stoppen
met het aanbieden en ondersteunen van
Flash. Deze software werd jarenlang
veel gebruikt voor het weergeven van
animaties en video’s. Het gebruik van
Flash was altijd riskant, want het bevatte veel kwetsbaarheden. Hierdoor waren

de computers van gebruikers te hacken.
Adobe, dat Flash in 2005 kocht van
Macromedia, begon het gebruik zelf al in
2015 af te raden. Flash is nu nog zelden
nodig. Wie het toch nog op de pc heeft
staan, wordt geadviseerd het te verwijderen. Dat kan via >
> Apps.
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