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INLEIDING 

 

Verloop van de sessie 

Aan de hand van een groepsgesprek bekijken we verschillende reclamefolders en staan de 

deelnemers stil bij wat hen hierbij aantrekt. Daarna overlopen we enkele reclametechnieken 

en bekijken we de opstelling van supermarkten. 

Vervolgens gaan we over tot het lezen van een prijsetiket, het vergelijken van prijzen en 

moedigen we ze aan tot het controleren van een kassaticket. 

Afsluiten doen we met een quiz rond energiebesparende tips.  

 

Doelstellingen 

 De deelnemers kunnen kritisch reflecteren over reclamefolders. 

 De deelnemers zien in dat reclame invloed heeft op het koopgedrag 

 De deelnemers kunnen prijzen vergelijken. 

 De deelnemers maken de reflex om hun kassaticket te controleren. 

 De deelnemers maken kennis met de energielabels van huishoudtoestellen. 

 De deelnemers kunnen een aantal energiebesparende tips opsommen. 

 De deelnemers kunnen een aantal energiebesparende tips toepassen in de keuken.  
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1 Reclame en verleidingen 

 

De deelnemers krijgen een aantal reclamefolders (gericht op voeding) van verschillende 

winkels. Ze moeten er iets uitkiezen wat hen aanspreekt. Als ze allemaal een product gekozen 

hebben doen we een rondje met de vraag waarom ze de aankoop zouden doen en wat hen 

heeft overtuigd. 

Wat tijdens dit rondje niet ter sprake kwam, kan je nog eens aanhalen:  

 aanlokkelijke aanbiedingen 

 puntensystemen 

 klantenkaarten 

 sfeer creëren (bijvoorbeeld foto's in reclamefolders die een gezellige tafel tonen, 

kinderen die fishsticks eten in boot van kapitein iglo,…) aangename winkels zetten aan 

tot meer kopen. 

(benodigdheden: reclamefolders) 

 

Reclametechnieken 

Reclamemakers maken gebruik van verschillende technieken met als doel zoveel mogelijk 

winst te maken. Bespreek met de deelnemers een aantal veelgebruikte technieken. Deel 

kaartjes uit waar de reclametechnieken op staan. Indien er voldoende tijd is kan je eerst een 

reclamefilmpje tonen en aan de deelnemers vragen welke techniek er gebruikt wordt. Indien 

er minder tijd is kan je ook gewoon de kaartjes uitdelen en de technieken bespreken.  

 Imago: wat maakt dit product zo speciaal? Waarom hebben bepaalde producten zoals 

bijvoorbeeld een Rolex, een BMW zo veel aanzien?  Toon ter illustratie een 

reclamefilmpje van bijvoorbeeld Iphone: 

https://www.youtube.com/watch?v=YOvfh3tbK-U 

 Inspelen op emoties en behoeften van de consument: Toon ter illustratie een filmpje van 

bijvoorbeeld Electrabel: https://www.youtube.com/watch?v=3hrH09KmPTY 
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 Sterk overdrijven: bijvoorbeeld met 1 druppel Dreft kan je een hele afwas doen. Toon 

ter illustratie het reclamefilmpje van Dreft: https://www.youtube.com/watch?v=Mo7-

YMJoXXo 

 Humor/fantasie gebruiken: zorgt ervoor dat je blijft kijken, dat het beeld blijft hangen. 

Humor zorgt er ook voor dat mensen gaan praten over de reclame en het geeft een 

blij gevoel. Toon ter illustratie een grappig reclamefilmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=F7cBDqqJee4 

 Speciale aanbiedingen: 1+1 gratis, op is op,… Toon ter illustratie een reclamefilmpje 

over aanbiedingen: https://www.youtube.com/watch?v=-7AVQc6jqKY 

 Producten laten aanprijzen door bekende personen: als een bekend persoon het gebruikt 

dan zal het wel goed zijn. Toon ter illustratie een filmpje met een bekend persoon: 

https://www.youtube.com/watch?v=rZd7BVHy3N4 

 Doen alsof het wetenschappelijk bewezen is + moeilijke woorden gebruiken. Toon ter 

illustratie een filmpje over Actimel: https://www.youtube.com/watch?v=4BESa_s5-dU 

(benodigdheden: kaartjes technieken, projector) 

 

Winkelopstelling 

Supermarkten zijn meesters in verleiding. Zij weten heel subtiel -haast ongemerkt- hun klanten 

te verleiden om meer te kopen. Op het eerste gezicht lijkt een supermarkt een gewone 

winkel, maar niets is wat het lijkt. Over ieder detail in de supermarkt is nagedacht. Niets is 

toeval. Alles is gericht om het doel te bereiken: meer verkoop. Hoe doet de supermarkt dit? 

Welke verkooptrucs worden toegepast door de supermarkt? Hieronder volgen enkele 

verkooptrucs 

 Plaats op het schap:  

De plaats van een product in het schap van een supermarkt is van groot belang. Staat een 

product bijvoorbeeld op ooghoogte dan is de kans tot verkoop veel groter dan wanneer 

hetzelfde product helemaal onderdaan staat. Consumenten kopen nu eenmaal producten die 

ze makkelijk kunnen vinden. Huismerken staan meestal op ooghoogte omdat deze meer 

omzet genereren.  

 Muziek:  
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In veel supermarkten is muziek te horen op de achtergrond. Uiteraard is hier ook over 

nagedacht. Men kiest bij voorkeur voor een rustig muziekje. De klanten worden relaxter en 

krijgen minder haast. Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen langer in een winkel blijven 

waar muziek met een relatief rustig tempo speelt en dat men duurdere aankopen doet met 

klassieke muziek op de achtergrond. 

 

 Prijzen en kortingen:  

Net als andere winkels gebruikt ook de supermarkt technieken om de prijs aantrekkelijk te 

doen lijken. Een bekend voorbeeld is om de prijs iets naar beneden af te ronden. Een product 

van € 9,99 lijkt immers veel goedkoper dan een product van € 10,00 terwijl het verschil slechts 

1 cent is. De klant focust op het eerste cijfer (9) en plaatst het in een bepaalde prijscategorie. 

Bij een prijs die begint met een hoger cijfer (10), wordt het product onbewust ingedeeld in 

een andere, duurdere categorie. Iedereen doorziet deze truc, maar toch blijkt het nog steeds 

te werken. Tenslotte gebruikt de supermarkt natuurlijk de bekende methodes, zoals “3 halen, 

2 betalen” en “2e product aan halve prijs”. Dit soort aanbiedingen blijken veel beter te werken 

dan het noemen van een kortingspercentage. De supermarkten maken er dan ook graag 

gebruik van. 

 

 Lekker geurtje:  

Het is bekend dat mensen meer kopen in de supermarkt als ze honger hebben. Ook hier 

maakt de supermarkt handig gebruik van. In veel supermarkten wordt het brood ter plekke 

afgebakken. Naast het feit dat je hierdoor lekker vers brood krijgt, verspreidt het ook een 

fijne geur. Deze geur heeft vervolgens weer een positief effect op het koopgedrag van de 

bezoeker. 

 

 Groenten en fruit aan de ingang:  

Volgens een experiment van de medical school uit Warwick (UK) steeg de verkoop van 

groenten en fruit met ongeveer 15% als de producten dichter bij de ingang van de winkel 

lagen. Ook geven fruit en groenten een gezonde en frisse look aan een winkel. Ten slotte 

zorgen groenten en fruit aan de ingang ervoor dat je na de aankoop makkelijker overgaat tot 
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het kopen van ongezonde dingen. Je hebt immers al veel gezonde zaken gekocht waardoor 

een snoepje of een koekje geen kwaad kan. 

 

 Impulsaankopen aan de kassa:   

Een impulsaankoop is een aankoop die je niet gepland had om te doen. De meeste winkels 

zijn er helemaal op gericht om ons te verleiden tot een laatste, snelle aankoop. Aan de kassa 

in de supermarkt zijn rekken aangebracht met producten die voor veel mensen verleidelijk 

zijn. Ook boekenwinkels, benzinestations en cafetaria's hebben vaak bij de kassa een plek 

ingericht voor impulsaankopen, bijvoorbeeld snoep, muntjes, chocolade, chips enz. 

 

 Winkelwagen:  

Ook over de winkelwagens is goed nagedacht. Als de winkelwagen vol is, zullen mensen 

stoppen met kopen. Een winkelwagen moet dus voldoende groot zijn. Onderzoek heeft 

uitgewezen dat de verkoop tot 40% kan stijgen als de inhoud van de winkelwagens verdubbeld 

wordt. De supermarkt zal daarom kiezen voor een winkelwagen dat prettig rijdt, maar wel 

zo groot mogelijk is. Ook winkelmandjes zijn belangrijk. Sommige mensen dragen de 

boodschappen in hun handen en stoppen met kopen als ze de boodschappen niet meer goed 

kunnen dragen. Om de verkoop hierdoor niet te laten afremmen, bieden sommige 

supermarkten ook midden in de supermarkt winkelmandjes aan.  

 

 Brood en zuivel achteraan:  

De supermarkt wil graag dat je zoveel mogelijk artikelen ziet. Omdat iedereen bijna dagelijks 

brood en zuivel nodig heeft worden deze producten vaak achteraan in de winkel geplaatst. 

Om deze artikelen te bereiken moet je in ieder geval langs een heleboel andere artikelen 

lopen. Hierdoor bestaat de kans dat de klant onderweg toch nog spontaan wat extra artikelen 

in het winkelwagentje gooit. 

 

 Proevertjes 
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Een gratis koek of een koffie doen het ook altijd erg goed in de winkel. Je voelt je als het 

ware moreel verplicht iets terug te doen, zeker als winkelbediendes je het proevertje 

aanbieden. Daardoor is de kans groter dat je het product effectief in je winkelkar zal 

leggen.  

 

 Eilandjes 

Ook producten op het einde van de gang worden daar niet lukraak geplaatst. Op de 

zogenaamde eilandjes worden vaak alcoholische dranken verkocht, vaak in promotie. Uit 

verschillende onderzoeken blijkt dat die producten tot dertig procent meer verkocht worden. 

Ook al scheelt het soms maar een paar cent, mensen worden toch sneller verleid door een 

promotiebord. Het lijken vaak koopjes die je niet mag missen en daarom laten we ons 

verleiden. 

 

Prijsetiketten lezen en vergelijken 

Het kunnen lezen en vergelijken van een prijsetiket is een belangrijke competentie om bewust 

met je geld om te gaan. Een uitgebreide lijst met competenties die relevant zijn voor 

budgetteren vind je in bijlage. Wanneer de deelnemers deze lijst hebben ingevuld worden hun 

werkpunten en de zaken die goed lopen duidelijker.  

De deelnemers krijgen elk een bundeltje prijsetiketten.  

Voorbeelden van mogelijke oefeningen 

Oefening 1 

Bij aankoop van drie pakken ontbijtgranen is er 33% korting. Hoeveel korting krijg je dan? Of 

hoeveel pakken betaal je dan? 

Antwoord: 1/3 korting dus met andere woorden 2+1 gratis. 

Oefening 2 

Welke waspods van het merk Ariel zijn goedkoper? Een doos met 19 stuks of een doos met 

36 stuks? 

Antwoord: de doos met 19 stuks is goedkoper in aankoop, maar als je het per stuk bekijkt is 

eigenlijk de doos met 36 stuks goedkoper. 
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Oefening 3 

Welke pot Nutella is goedkoper? De pot met 975g of de pot met 400g en hoeveel bedraagt 

het verschil?  

Antwoord: de pot met 975g is bijna 2 euro goedkoper. 

Oefening 4 

De chocolade van het merk Jacques staat in promotie. Er gaat 20% af bij aankoop van twee 

stuks. Is dit dan goedkoper of nog steeds duurder dan het goedkopere merk?  

Antwoord: Ook met die korting van 20% is de Jacques chocolade nog een stuk duurder dan 

de Everyday chocolade (de korting op 2 pakken Jacques chocolade bedraagt slecht 0,65 euro). 

(benodigdheden: foto’s producten) 

 

Stilstaan bij het belang van kassaticket controleren 

Aan de hand van een groepsgesprekstellen we volgende vragen:  

Wie bekijkt het kassaticket bij het verlaten van de winkel? Zijn er mensen die ervaring hebben 

met fouten op een kassaticket? Werden de juiste hoeveelheden aangerekend? Werden de 

kortingen verrekend (1+1, 2+1 gratis,...)? Wie gaat er terug naar het onthaal of kassa mocht 

je een fout ontdekken? Ga je ook terug voor een euro?   

Probeer mensen aan te moedigen om hun kassaticket te controleren. Probeer ook om 

mensen aan te moedigen om bij fouten of onduidelijkheden naar het onthaal te gaan van de 

winkel of een winkelbediende aan te spreken. Leg uit dat winkels veel verdienen door zulke 

fouten. Ook al gaat het maar om een heel klein bedrag. Fouten in het kassaticket zijn bijna 

altijd in het voordeel van de winkelier.  

 

Wat als je thuis, na een aankoop, een fout merkt op het kasticket? 

In dat geval sta je in de regel vrij zwak. Want stel je bijvoorbeeld vast dat er een doos 

waspoeder tweemaal werd aangerekend, dan is het achteraf erg moeilijk om te bewijzen dat 

je slechts één doos mee naar huis nam. Eigenlijk controleer je het kasticket dus het best 

onmiddellijk als je nog in de winkel bent. 
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2 Quiz: energiebesparende tips 

 

De powerpoint van de quiz kan je downloaden via onze website: www.bizoostvlaanderen.be 

(benodigdheden: PowerPoint, kaartjes met cartoons en antwoordmogelijkheden) 

 

Energiebesparende tips in je keuken: 

Leg een aantal tips op de tafel en leg er drie foute tips bij. De deelnemers moeten alle tips 

lezen om er de drie foute tips te kunnen uithalen. Bespreek het resultaat met de deelnemers.  

Volgende tips zijn fout: 

Foute tip: Gebruik de microgolfoven om grotere porties op te warmen en de oven voor 

kleinere porties. De microgolf verbruikt 50% meer energie dan een oven of fornuis.  

Correctie: gebruik de microgolfoven om kleinere porties op te warmen en de oven voor 

grotere porties. De microgolfoven verbruikt 50% minder energie dan een oven of fornuis. 

Foute tip: de energiezuinigste kookplaat is een keramische kookplaat. De keramische 

kookplaat verbruikt 40% minder energie dan koken met inductie.  

Correctie: De energiezuinigste kookplaat is een inductiekookplaat. De 

inductiekookplaat verbruikt 40% minder energie dan koken met inductie. 

Foute tip: Voorverwarmen is altijd nodig bij ovenmaaltijden 

Correctie: voorverwarmen is niet altijd nodig bij voorverwarmen 

(Benodigdheden: kaartjes met tips) 

 

Veel succes! 
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Bijlagen 

 

1. Kaartjes reclametechnieken 

2. Kaartjes winkelopstelling 

3. Competentielijst 

4. Foto’s prijzen vergelijken 

5. Cartoons en tips bij cartoons 

6. Kaartjes energietips 

7. Tips ter bescherming van reclame 

8. Ongevraagde producten terugsturen  

9. Goedkoop en milieuvriendelijk schoonmaken 
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Kaartjes reclametechnieken 

 

IMAGO 

INSPELEN OP EMOTIES 

STERK OVERDRIJVEN 

HUMOR/FANTASIE GEBRUIKEN 

SPECIALE AANBIEDINGEN 

BEKEND PERSOON 

WETENSCHAPPELIJK BEWEZEN 

MOEILIJKE WOORDEN 
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Kaartjes winkelopstelling 

 

PLAATS OP HET SCHAP 

MUZIEK 

PRIJZEN EN KORTINGEN 

LEKKERE GEUREN 

GROENTEN EN FRUIT AAN DE INGANG 

IMPULSAANKOPEN AAN DE KASSA 

WINKELWAGEN 

BROOD EN ZUIVEL ACHTERAAN 

PROEVERTJES 

EILANDJES 
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COMPETENTIELIJST  
 

NAAM: 

 

KENNIS EN VAARDIGHEDEN 

 

 

Nee 

 

Gedeeltelijk 

 

Ja 

Ik maak op voorhand een boodschappenlijstje als ik naar de 

supermarkt ga 

   

Ik kan een prijsetiket lezen en vergelijken    

Als ik ga winkelen vergelijk ik prijzen    

Ik kan met weinig geld een gezonde maaltijd samenstellen    

Ik weet waarom milieu en duurzaamheid belangrijk is    

Ik kan afval correct sorteren (vb. pmd, restafval, papier,…)    

Ik sorteer correct afval    

Ik kan een onderscheid maken tussen de verschillende soorten  

post (vb. facturen die betaald moeten worden, facturen,…) 

   

Ik kan de verschillende soorten post die binnenkomt sorteren 

en bewaren vb. elektriciteit, belastingen,… zit apart gesorteerd  

   

Ik heb een eigen sorteer-en bewaarsysteem voor post     

Ik kan een factuur correct lezen     

Ik weet hoe ik een brief moet opmaken (vb. ik kan schriftelijk 

mijn Telenet abonnement opzeggen) 

   

Ik kan een maandbudgetplan opmaken (vb. ik weet wat mijn 

inkomsten en uitgaven zijn en hoeveel deze bedragen) 

   

Ik kan een onderscheid maken tussen maandelijkse, periodieke 

(wisselende) en vaste kosten 

   

Ik kan een onderscheid maken tussen noodzakelijke en luxe 

uitgaven 

   

Ik kan mijn wekelijkse uitgaven opsommen (vb. ik weet waaraan 

ik mijn geld besteed) 

   

Ik voorzie een reserve voor onverwachte kosten    
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Ik kan mijn afspraken correct opvolgen (vb. afspraken gemaakt 

met een maatschappelijk werker/ schuldeiser) 

   

Ik kan met een computer werken (vb. ik kan een computer 

opstarten en internet openen) 

   

Ik kan werken met homebanking (internetbankieren) (vb. een 

overschrijving doen) 

   

Ik ken het verschil tussen een doorlopende opdracht en een 

domiciliëring 

   

Ik kan een overschrijvingsformulier correct invullen en lezen    

Ik weet wat internetfraude is    

Ik kan kritisch kijken naar reclame     

Ik weet wat een consumentenkrediet is    

Ik ken de gevaren van kopen op krediet    

Ik kan procenten berekenen    

Ik weet waar ik terecht kan voor informatie (vb. ik weet bij wie 

ik terecht kan als ik hulp nodig heb om mijn studietoelage in te 

vullen) 

   

Ik weet dat het mogelijk is om uit een schuldensituatie te 

geraken 

   

Ik weet dat er verschillende oorzaken zijn voor financiële 

problemen 

   

Ik kan besparende tips toepassen op mijn eigen situatie (vb. 

energie besparen door spaarlampen te gebruiken) 

   

 

ZELFVERTROUWEN EN ASSERTIVITEIT 

 

 

Nee 

 

gedeeltelijk 

 

Ja 

Ik kan op een vriendelijke manier mijn mening geven (vb. zeggen 

dat je het niet eens bent met iemand) 

   

Ik kan/durf op te komen voor mijn eigen mening of idee    

Ik durf vragen stellen (vb. ik durf uitleg vragen aan mijn 

maatschappelijk werker als ik iets niet begrijp) 
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Ik kan/durf hulp te vragen als ik het nodig heb (bij schulden, 

financiële problemen, relatieproblemen, …) 

   

Ik durf nee te zeggen (vb. tegen reclame, vrienden,…)    

Ik durf nee te zeggen tegen kinderen/gezinsleden    

Ik kan mijn gevoelens verwoorden en uitspreken    

Ik heb vertrouwen in mezelf     

Ik kan omgaan met stresssituaties     

Ik kan omgaan met een conflict/ruzie/meningsverschil    

Ik ga conflicten/ruzies niet uit de weg    

 

 

DOORZETTINGSVERMOGEN 

 

 

Nee     

 

Gedeeltelijk 

 

Ja 

Ik maak geen nieuwe schulden    

Ik probeer mijn budget zo goed mogelijk te besteden, ook 

wanneer ik een mindere dag heb 

   

Ik laat mij niet beïnvloeden om iets te kopen, ook wanneer 

men mij probeert te overtuigen 
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Prijzen vergelijken 
 

OEFENING 1 
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OEFENING 2 
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OEFENING 3 
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OEFENING 4 
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Cartoons 
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DOUCHEN IN PLAATS VAN BAD DE WAS BUITEN DROGEN 

SPAARLAMPEN SLUIPVERBRUIK 

LAAT GEEN LICHTEN BRANDEN ALS 

HET NIET NODIG IS ! 
VERWARMING LAGER ZETTEN 

ENERGIEZUINIG KOKEN  
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Kaartjes energiebesparende tips in je 
keuken 
 

 

De ideale temperatuur voor de koelkast is 4-6°C. Elke graad lager komt 

overeen met 5% extra verbruik. 

 

 

Kook met een deksel op de pot, anders 

verbruik je 3x zoveel energie. 

 

 

 

De energiezuinigste kookplaat is een  keramische kookplaat. De keramische kookplaat 

verbruikt 40% minder energie dan elektrische kookplaten. 

 

 

Voorverwarmen is altijd nodig bij ovenmaaltijden. 

 

 

 

Hou rekening met de energielabels van huishoudtoestellen bij 

aankoop van nieuwe toestellen. 
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Spreid het voedsel uit over een platte schotel bij het opwarmen van voedsel met een 

microgolfoven.  

Op die manier dringen de golven makkelijker door tot 

de kern en duurt het opwarmen minder lang. 

 

 

 

Kook met zo weinig mogelijk water. Het is voldoende als de groenten en aardappelen net 

onder water staan. 

 

 

Gebruik de microgolfoven om grotere porties op te warmen 

en de oven voor kleinere porties. De microgolfoven 

verbruikt 50% meer energie dan een oven of fornuis. 

 

 

Laat warme gerechten eerst afkoelen voor je ze in de koelkast of 

diepvries steekt. 

 

 

Zet het vuur lager zodra het water in de pot kookt. Kokend water kan onmogelijk heter 

worden dan 100°C. Het is een enorme verspilling van energie om het vuur nodeloos hoog 

te laten staan. 
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TIPS TER BESCHERMING VAN 
RECLAME 
 

 Reclamedrukwerk: Indien je geen ongeadresseerd reclamedrukwerk in je brievenbus 

wil ontvangen, kan je een sticker kleven met het opschrift "kranten neen - reclame 

neen" of "kranten ja - reclame neen". Ongewenste reclame en info van bedrijven kan 

je vermijden door je naam op de Robinson lijst te laten zetten.  Daardoor word je 

geschrapt van de verzendingslijsten.  Hiervoor stuur je best je naam en adres naar: 

Robinsondienst, Heizel Esplanade 1, B46, 1020 Brussel.”  of via www.robinson.be 

 

 Bel-me-niet-meer-lijst: Word je soms opgebeld door bedrijven met ‘interessante’ 

promoties? Je kan je telefoonnummer laten schrappen uit hun telefoonbestanden zodat 

je niet meer ongewenst opgebeld wordt. Alle informatie vind je op https://www.bel-

me-niet-meer.be. Hou er wel rekening mee dat ook bedrijven waar je al klant bent, je 

na de inschrijving niet meer mogen opbellen met interessante acties of promoties.  

 

 Kritisch kijken naar reclames: Wat zijn de voordelen van de reclameactie en welke 

nadelen zijn eraan verbonden? Geeft de actie duidelijk weer wat wel of niet inbegrepen 

is, of er bijkomende kosten komen,…   

 

 Vergelijk: Vergelijk prijzen in de reclamefolders of in promoties met andere 

producten, ook met huismerken of witte producten. Let ook op de prijs-kwaliteit 

verhouding. Iets dat minder duur is kan even goed zijn, ook al is er geen reclame voor 

gemaakt. Het is niet omdat iets in reclame staat dat het daarom beter of goedkoper is 

dan andere producten. 

 

 Kwaliteit en garantie: Vraag jezelf af of het product van goeie kwaliteit is, zeker 

wanneer het niet over voeding gaat en wanneer het over grotere bedragen gaat. Hou 

altijd rekening met de garantie van het product en vraag na bij wie je terecht kan als 

het product niet (meer) functioneert. 
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 Wees je bewust van reclametrucjes: Levert het product wel degelijk een voordeel 

op voor jou? Reclamemakers spelen vaak in op gevoelens, doen je verlangen naar 

dingen die je niet echt nodig hebt en stellen alles bijzonder mooi voor.  

 

 Vraag jezelf voordat je iets koopt:  Heb ik het echt nodig? En kan ik het betalen? 

 

 Koop het product niet meteen maar denk er eens over na:  Koop het pas na een 

paar dagen, als je het dan nog steeds wilt. 

 

 Verkoop op afstand: Probeer geen aankopen op afstand te doen (dat wil zeggen 

zonder de verkoper en jijzelf in dezelfde ruimte zijn, bijvoorbeeld via telefoon of post). 

Laat je niet onder druk zetten om een nieuw abonnement te nemen, om een contract 

te verlengen, om een bepaalde promotie uit te proberen… Als je dat toch gedaan 

hebt, is het goed om te weten dat je bedenktijd hebt na zo’n verkoop op afstand. Je 

moet na de verkoop een schriftelijke versie krijgen van de overeenkomst. In die 

overeenkomst staat of je bedenktijd hebt, en hoe je er gebruik moet van maken. Kijk 

zo een overeenkomst dus grondig na.  

Opgelet! De bedenktijd geldt niet altijd! Hij geldt bijvoorbeeld niet voor persoonlijke 

aankopen zoals gordijnen op maat, voor producten die snel bederven zoals eten en drank, 

voor diensten waar je als consument al gebruik van maakt vooraleer de bedenktijd voorbij is 

(bijvoorbeeld online raadplegen van de databank),…  

 Abonnement, met GSM voor 1 euro: Je ziet het steeds meer, acties waarbij je een 

GSM, tablet of ander toestel aan een scherpe prijs kan kopen als je er een abonnement 

bijneemt. Maar is dat altijd zo interessant? Alles hangt af van het abonnement dat erbij 

komt. Kijk goed na of het abonnement voor jou interessant is, welke maandelijkse kost 

je zal hebben, hoe lang het contract loopt, of het na die periode stilzwijgend verlengd 

wordt, of je na een bepaalde periode een hogere maandelijkse kost zal hebben,… 

Dankzij de nieuwe wetgeving kan je nu op elk moment van aanbieder veranderen, 

zonder een verbrekingsvergoeding te betalen. Let wel: dit geldt enkel voor 

overeenkomsten die al minstens zes maanden lopen. Als je tijdens de eerste zes 

maanden je overeenkomst wil stopzetten, betaal je wel een verbrekingsvergoeding. 

Weet ook dat je het contract wel kan stopzetten, maar de restwaarde van het toestel 

nog altijd zal moeten betalen. Bij het afsluiten van je overeenkomst moet je een tabel 
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hebben gekregen met de afschrijvingen, daarin lees je hoeveel je nog moet betalen 

voor je toestel voor de resterende looptijd.  
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Drie manieren om te reageren als je 
ongevraagd producten toegestuurd 
krijgt 
 

Een bedrijf stuurt je ongevraagd producten toe met het verzoek om ze te betalen of ze terug 

te sturen. Hoe kan je hierop reageren? 

Nadat je een gratis proefzending vroeg van scheermesjes, ondergoed, receptenkaarten enz. 

ontvang je nog een volgende zending. De verzender vraagt je daarbij ofwel tot betaling over 

te gaan of datgene wat hij je toestuurde aan hem terug te sturen. Hoe kan je dan reageren? 

 Niet betalen 

De wet verbiedt bedrijven om je ongevraagd producten toe te sturen met de vraag om ze 

ofwel te betalen of ze terug te sturen. Op die regel bestaat een uitzondering voor 

liefdadigheidsinstellingen. Zij mogen wel ongevraagd producten toesturen aan bedrijven (niet 

aan consumenten). Ze moeten daarvoor een vergunning hebben.  

In dat geval moet de verzender het nummer van zijn toelating vermelden op de documenten 

die bij de zending worden gevoegd. Bovendien moet er de vermelding opstaan 'de 

geadresseerde heeft geen enkele verplichting, noch tot betaling, noch tot terugzending'.  

Krijg je toch zo'n verboden zending dan mag je het product houden. Je moet het ook niet 

betalen.  

 Niet terugsturen 

Je moet datgene wat je ongevraagd kreeg toegestuurd niet terugsturen. Je moet zelfs niet eens 

reageren op eventuele brieven of mails van het bedrijf in kwestie waarin ze je aanmanen om 

te betalen of het product terug te sturen.  

 Klacht neerleggen 

Bovendien kan je online een klacht neerleggen tegen diegene die je ongevraagd het product 

toestuurde. Je kan dit doen via:   

http://economie.fgov.be/nl/geschillen/klachten/waar_hoe_klacht_indienen/online_klacht/  
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GOEDKOPE, MILIEUVRIENDELIJKE 
SCHOONMAAKMIDDELEN 
 
SODA  
 
Gebruik soda als: 
 

 Allesreiniger 

 Ontstopper 

 Schuurmiddel 

 Bleekmiddel 

 Zilverpoets 

 Ontgeurder 

 

Voordelen van soda: 

 bruikbaar voor veel schoonmaakwerkjes 

 licht desinfecterend 

 goedkoop 

Tips: 

Ontstopper: ontstop je afvoerbuizen door een flinke schep schoonmaaksoda in de gootsteen 

te overgieten met warm water. Laat het een kwartiertje intrekken en spoel na met schoon 

water. Bij hardnekkige verstopping kan je een schep soda en een flinke kop azijn overgieten 

met heet water. Laat dit een nacht staan en zet iets over het afvoergat want er kunnen 

chemische gassen ontstaan.  

 

Schuurmiddel: maak een aangekoekte pan of pot proper 

door deze te vullen met water en een schep 

schoonmaaksoda. Breng het aan de kook en schuur de 

pan nadien. Doe dit niet met aluminium potten en 

pannen.  
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GROENE OF BRUINE ZEEP  

 

Gebruik groene zeep als: 

 Allesreiniger 

 Handzeep 

 Wasmiddel 

 Ontvlekker 

 

Voordelen van groen zeep:  

 goede ontvetter 

 milieuvriendelijk 

 goedkoop 

 

Tips:  

Ontvlekker: vlekken van vetten, thee, schmink, melkproducten, sauzen of snoepgoed op een 

stoffen zetel of tapijt verwijdert u het best met een sopje van groene zeep. Verwijder de zeep 

nadien met afgekoeld gekookt water.   

 

Textiel: smeer vieze vlekken en vuile kragen in met groene zeep voor u ze in de wasmachine 

steekt.  
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AZIJN  

 

Gebruik azijn als:  

 Ontkalker 

 Alternatief voor 

ammoniak 

 Wasverzachter 

 

Voordelen van azijn:  

 goedkoop 

 een effectieve ontkalker 

 vetoplossend 

 behoudt kleuren van kleding 

 

Tips:  

Wasverzachter: azijn werkt minstens even goed als wasverzachter en is zelfs zachter voor 

stoffen als wol en zijde. Doe een flinke scheut azijn in het wasverzachter vakje. 

 

Ontkalker: ontkalk waterkokers en 

koffiezetapparaten met onverdunde 

azijn. Vul het apparaat met onverdunde 

azijn en zet het aan. Spoel enkele keren 

na.  


