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Regionaal

Ed Brouwer en Durk Geertsma vormen de ombudsredactie van deze
krant en bieden hulp bij onrecht, onwil en onverschilligheid.
Voorwaarde voor hulp is volledige naamsvermelding in de krant.
U bereikt ons via mail: ombudsman@hollandmediacombinatie.nl
en via post: Ombudsredactie Holland
Media Combinatie,
Postbus 2603,
1000 CP Amsterdam.
Meedoen met ons
ombudspanel?
www.regiopeil.nl

Regionaal

Ombudsman

Verwachte
levensduur is
maatgevend
Durk Geertsma

De koelkast van 1100 euro gaat na
drie jaar kapot. Herstel kost 350
euro. De winkelier wil die kosten
niet vergoeden, de fabrikant zegt
dat de twee jaar garantie voorbij is.
Hoe kun je betaling van de kosten
toch afdwingen?
Advocaat Jennifer Quik: „De wet
sluit dus aan bij het gezonde verstand: van een peperdure laptop
van een A-merk mag je verwachten
dat hij bij normaal gebruik langer
meegaat dan een budgetversie van
een C-merk.
Dat noemen we conformiteit. Een
product moet de eigenschappen
bezitten die er van verwacht mogen worden. Daar valt dus ook de
levensduur onder. Dat noemen we
de ’verwachte levensduur’. Zo zal
een mobiele telefoon een kortere
levensduur hebben dan een wasmachine, terwijl ze allebeide een
garantie van twee jaar hebben. Die
termijn is echter niet relevant
omdat de ’wettelijke garantie’
wordt bepaald door die ’verwachte
levensduur’. Kortom: gaat een
product na de garantietermijn,
maar binnen de verwachte levensduur kapot, dan heeft de consument alsnog recht op vervanging of
herstel.
Er is een Europese richtlijn, waarin
de verkoper de eerste twee jaar
kosteloos moet herstellen of vervangen. De Nederlandse wetgeving
gaat verder: de levensduur is bepalend. Dat geeft de consument recht
op kosteloze vervanging of herstel
in dat tijdsbestek. ”
En als een winkelier weigert?
„Dan kun je een advocaat in de
arm nemen om betaling van de
herstelkosten af te dwingen. De
advocaat zal de winkelier aanschrijven en sommeren tot herstel,
vervanging of schadevergoeding.”

Wie betaalt de
kras op auto?
Durk Geertsma

Een fietser beschadigt met de trapper van zijn fiets jouw auto. Schade
1200 euro. De fietser is niet verzekerd, omdat dat voor fietsers niet
verplicht is. Hoe kun je de schade
toch verhalen?
Jennifer Quik: ,,Juridisch gezien
maakt het niet uit of de fietser wel
of niet verzekerd is. Hij heeft schade gemaakt en is in principe verplicht die te vergoeden. In andere
termen: hij maakt inbreuk op het
eigendomsrecht. Dat is een onrechtmatige daad. De eerste stap is
het aansprakelijk stellen van de
fietser. Als hij de schade niet betaalt, moet een procedure bij de
kantonrechter worden gevolgd, die
hem tot de betaling veroordeelt.’’
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Veel vertrouwen in
levensduur product

’Ondeugdelijk’
met stip op
nummer één

Durk Geertsma

Los van de prijs vinden onze lezers
dat producten - wat dan ook gemiddeld zo’n vijf tot zes jaar
mee zouden moeten gaan. Dat is in
veel gevallen langer dan hetgeen
de brancheorganisatie installatiewerk Uneto-VNI aangeeft.
We vroegen u hoe lang producten
minimaal mee zouden moeten
gaan. Lang, in uw ogen. Duurdere
televisies en audioapparatuur moet
zonder problemen langer dan acht
jaar blijven werken. Dat geldt in
iets mindere mate ook voor witgoed, waarvoor u meer dan 350
euro betaalde. Mobiele telefoons
tot 500 euro zou volgens 32 procent van de deelnemers aan de
enquête van Regiopeil minstens
vijf tot zes jaar storingsvrij moeten
werken. Dat is beduidend meer
dan wat Uneto-VNI aangeeft: twee
jaar. Hetzelfde geldt voor computers: leden van het lezerspanel
opteren bij computers tot driehonderd euro voor een levensduur
tussen de drie en zes jaar (samen
meer dan 70 procent), terwijl de
brancheorganisatie het houdt op
twee jaar. Het verschil bij duurdere
computers is nog groter: Meer dan
60 procent van de lezers gaan voor
vijf tot acht jaar, terwijl Uneto-VNI
het houdt op drie jaar.

Durk Geertsma

Waarover moeten de medewerkers
van Consuwijzer - de informatiebron van de overheid - het vaakst
advies gegeven? Over ondeugdelijke producten en diensten en hoe
het werkt met garanties.
Ook bij de ombudsredactie komen
veel klachten over de afhandeling
van garanties binnen. Reden voor
een speciale ombudspagina, uitsluitend over garanties en aanverwante onderwerpen.
We peilden via ons online ombudspanel wat u weet en vindt over
garanties. Advocaten van advocatenkantoor Van Diepen Van der
Kroef in Haarlem beantwoorden in
andere verhalen op deze pagina
vier vragen over ’wat te doen’ bij
ondeugdelijkheid op diverse terreinen.

Service
Consumenten die klagen over
producten die niet goed werken of
kapot gaan, moeten na de garantieperiode vaak in discussie met de
verkoper of fabrikant. Want ook na
de garantieperiode mag gedurende
de verwachte levensduur een goed
werkend product worden verwacht. Meer dan 80 procent van
onze lezers vindt om die reden
service en klachtafhandeling erg
belangrijk, zowel bij fysieke als bij
online winkels.
Veel lezers oriënteren zich daarom
vooraf goed op waar ze kopen en
wat ze kopen. Reviews op internet

Meedoen met de enquêtes van het ombudspanel
kan. Meld u aan via
www.regiopeil.nl

over het product dat zal worden
aangeschaft worden door bijna 70
procent van de lezers gelezen,
reviews over de winkel waar gekocht wordt door een kleine vijftig
procent.
Bijna iedereen krijgt wel eens te
maken met defecte producten. Een
minderheid van onze lezers ging er
niet mee terug naar de verkoper,
omdat de garantie verlopen was.
Voor anderen was de waarde van
het product te gering.

Ervaringen
De ervaringen wanneer aanspraak
op garantie wordt gedaan zijn zeer
divers, blijkt uit de reacties.
Vaak gaat het goed, zeker bij wat
jongere apparaten, al is vasthoudendheid geboden. „De harde
schijf van de computer ging kapot.
Ben heel erg op mijn strepen gaan
staan en kreeg zelfs de directeur
van het computerbedrijf aan de
lijn. Na enig soebatten heeft hij
mijn nieuwe harde schijf helemaal
vergoed.” Een lezer kreeg een half
jaar na de garantieperiode van tien

Levensduur

jaar pech met de wielen van haar
Samsonitekoffers. Vervangen kon
niet meer, omdat de onderdelen
niet meer geleverd konden worden.
„Zit ik met twee onbruikbare koffers, terwijl het probleem zich
natuurlijk in de jaren daarvoor
heeft opgebouwd.”

Soms zijn er creatieve oplossingen
van de winkelier. „De koelkast ging
net buiten de garantieperiode
kapot. De winkelier, waar we altijd
kopen, heeft de datum op de duplicaat-bon aangepast en zo onder
garantie gerepareerd. Top!”
En redelijkheid: „In de loop der
jaren computer, telefoon, vaatwas-

Je hebt de afgelopen jaren 350
euro te veel betaald voor je telefoonabonnement. De provider
geeft niet thuis. Het bedrag is te
klein om zelf een procedure te
beginnen. Heeft een collectieve
claim zin?
Collectieve claims komen er meer
en meer. Veel aandacht trokken de
afgelopen jaren de claims tegen
de woekerpolissen en de Staatsloterij en recentelijk tegen de sjoemeldiesels van de VW-groep. De
Consumentenbond bekijkt of een
claim tegen de telefoonproviders
kans van slagen heeft.

Durk Geertsma

Je boekt een vakantie met ’uitzicht
op zee’. Ter plekke kijk je tegen een
bouwput aan. Wat kun je doen?
Reclameren? Naar huis gaan?

Advocaat Jennifer Quik: ,,Je kunt
met een collectieve claim een
partij aanklagen. Daarmee kun je
in het Nederlands recht een ’verklaring voor recht’ krijgen. De
rechter overweegt bij zo’n zaak of
de wederpartij onrechtmatig
heeft gehandeld. Als dat het geval
is en de ’verklaring voor recht’
wordt afgegeven, dan kan iedere
deelnemer ’buiten rechte’ zijn
geld terugvragen bij de provider.’’

Verband aantonen
,,Werkt die niet mee, dan rest de
gang naar de rechter. De consument moet dan aantonen dat hij
schade heeft geleden en dat er
sprake is van een verband tussen

vinden dat een winkelier bij een
gebrek alle kosten van reparatie of
vervanging voor zijn of haar rekening moet nemen. Tenminste als er
sprake is geweest van normaal
gebruik en los van slijtage. „Je
moet ook afschrijving en ouderdom mee laten wegen”, zegt een
ander. Een derde vindt dat fabri-

kanten niet zo moeilijk moeten
doen: „Gezien de productiekosten:
geef een nieuwe. Velen uren discussie over wel of niet vergoeden
kosten ook geld.”
Meer informatie over dit onderwerp
op de website www.consuwijzer.nl of
telefonisch via 088-0707070.

Bijbetalen?
Als uw wasmachine na vier jaar
kapot gaat en vervangen wordt,
dan is de helft van onze lezers
bereid om een bijdrage te betalen
voor het gebruik in die afgelopen
vier jaar. Bijna dertig procent is van
mening dat alle kosten vergoed
moeten worden, inclusief bijkomende kosten.
Als die voorbeeld-wasmachine na
vier jaar vervangen wordt, wil 82
procent van de deelnemers dat ook
de garantie van vijf jaar weer opnieuw ingaat: het gaat om een
gelijkwaardige machine. Dat is in
de wet echter anders geregeld. De
oude garantie loopt door en eindigt dus vijf jaar na de oorspronkelijke aankoop.

Geen tweedehands
Lezers nemen er ook geen genoegen mee als de kapotte wasmachine na vier jaar door een tweedehands machine wordt vervangen
die met gemak een jaar (tot het
einde van de garantieperiode)
meegaat. 89 procent wil een nieuw
apparaat. Vertrouwen in tweedehands is er niet. Bovendien, zeggen
de lezers, kun je met tweedehands
niks zeggen over de verwachte
levensduur. Want een wasmachine,
die moet toch wel tien jaar mee
gaan, vinden heel veel lezers. „Garantie is garantie, dan wil ik geen
tweedehands.” „Ik wil nieuw, desnoods met bijbetaling voor het
gebruik van de eerste machine.”
Slechts tien procent vindt een
tweedehands apparaat wel een
optie. „Het nadeel moet worden
opgeheven, wat niet inhoudt dat
een voordeel wordt verstrekt.”

’Uitzicht op zee’ blijkt ’uitzicht op bouwput’

Verklaring voor recht
bij collectieve claim
Durk Geertsma

ser, koffiemachine, enz. bij deze
winkel gekocht. Mijn ervaring is
dat zolang je redelijk blijft de
winkelier of fabrikant over het
algemeen met je mee gaat. Soms
moeten ze even op de wet worden
gewezen, als ze je niet willen helpen bij voorbeeld.”
Veel leden van het ombudspanel

Dat de verantwoordelijkheid van
de verkoper niet ophoudt na de
garantieperiode is bij veel lezers
bekend. Gedurende de verwachte
levensduur moet een product de
eigenschappen bezitten die er op
basis van normaal gebruik van
verwacht mogen worden. Dat heet
conformiteit. Wat de verwachte
levensduur is, weet 80 procent van
onze lezers. Het begrip conformiteit is minder bekend: 65 procent
weet niet wat het is. Tip van een

lezer: de levensduur van veel producten is gemakkelijk op internet
op te zoeken, maar er moet wel
rekening worden gehouden met
prijs en kwaliteit.

Collectief in actie tegen sjoemeldiesels.

het onrechtmatig handelen van
de telefoonprovider en de schade
van de consument. Dat blijkt in
de praktijk een vrij lastige zaak te
zijn.’’ Maar er is hoop voor consu-
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menten, zegt Quik. ,,Er is een
wetsvoorstel in voorbereiding,
waarbij schade kan worden gevorderd bij het indienen van een
collectieve claim.’’

Jennifer Quik: ,,We gaan er even
vanuit dat je bij een Nederlands
bedrijf de reis geboekt hebt en dus
het Nederlands recht geldt.
Als je een reis boekt sluit je een
overeenkomst in de zin van de wet.
De reisorganisatie wekt via website
of brochures verwachtingen, zoals
ligging, locatie, hotel, luxe en
faciliteiten. Wanneer de reis niet
voldoet is er sprake van een ’tekortkoming in de nakoming van een
van haar verbintenissen.’
Als je bij het binnenstappen van je
hotelkamer zo’n tekortkoming

vaststelt, moet je zo snel mogelijk
reclameren. Het liefst schriftelijk
klagen bij de organisator en eisen
dat het probleem binnen een redelijke termijn zal worden opgelost.
Wat ’redelijk’ is, verschilt per tekortkoming. Doen ze dat niet, dan
zijn ze ’in verzuim’ en kun je als
consument de overeenkomst ontbinden. Bovendien kun je de schade die je lijdt vergoed krijgen.’’

Schade
Snel klagen is dus van belang. ,,De
schade zal bestaan uit de kosten
van de reis of een gedeelte daarvan.
Dat noemen we de materiële schade. Bedorven vakantieplezier (immaterieel) zal waarschijnlijk niet
voor vergoeding in aanmerking
komen, omdat dit lastig in geld is
uit te drukken. Daar komt bij dat

in Nederland die vergoedingen
doorgaans vrij laag zijn.
Als je besluit om naar huis te gaan
omdat je niet tegen die bouwput
aan wilt kijken, dan moet je dus
eerst geklaagd hebben en de reisorganisatie je geen alternatief hebben aangeboden.

Pakketreis
Soms boek je een reis en verblijf in
een keer. In zo’n geval moet je bij
de reisorganisatie waar je zo’n
pakket hebt geboekt klagen en
moeten ze het probleem verhelpen.
Als dat niet lukt of als dit ’onevenredig hoge kosten’ met zich meebrengt, dan heb je als consument
recht op een passende prijsverlaging voor de periode waarin sprake
was van deze zogenoemde nonconformiteit.’’

Uitzicht op zee, maar ook op een bouwput: niet de bedoeling.

ARCHIEFFOTO

