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 Verschil webwinkel <> gewone winkel 

 Even wat kritischer  

 

 Waarom koop ik op Internet ? 

 Wat koop ik op  Internet ?  

   … en wat NIET … 

 Voorbeelden 

 

 Hoe ga je te werk 

 Functioneel kopen : wat en hoe? 

 Registreren in een webwinkel 

 Betalen  ? 

 Levering 

Inhoud (1/2) 

Reinhart Lahousse 
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 Betrouwbaarheid 

 Garantie 

 toepassing en wetgeving 

 Kortingsbonnen 

 Betalen in vreemde munten 

 Delicate artikelen 

 geneesmiddelen : wel of niet ? 

 

 Enkele webwinkels … getest 

 Kredietkaarten :  een tip 

Inhoud (2/2) 

Reinhart Lahousse 
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 Contact met de verkoper 

• Vertrouwen 

• Vragen stellen, hulp bij kiezen 

 Je ziet/voelt wat je koopt 

 Je kan teruggaan voor garantie 

 Verplaatsing naar de winkel, soms 

een aantal winkels 

 Prijs 

 Betalingsmiddelen 

 Privacy 

 

Verschil webwinkel <> gewone winkel ? 

Reinhart Lahousse 
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 Vertrouwen in de verkoper : terecht of niet ? 

o Ken je de verkoper ? 

o kent hij zijn producten ?   

o Goed advies ? 

o Beste product voor jou of meeste winst voor hem ? 
Beleggingsprodukten : zeer complex, advies 

 

 Contact met het product  In veel gevallen niet nodig 

o een GPS zien en vastnemen leert ons niets 

o Kledij vastnemen en passen is wel nuttig 

 

 Teruggaan voor de Garantie 

In plaats van een discussie in de winkel moet je het 

probleem beschrijven (mail, chat, webformulier op de site) 

en laten ophalen 

 

 

Even wat kritischer ! 

Reinhart Lahousse 
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 Verplaatsingen 

o Duur (benzine en parking) en vervuilend 

o Tijdrovend 

o Moeilijk bereikbaar (stad) 

o Lokaal    (Internet is wereldwijd) 

 

 Prijs : webwinkels zijn dikwijls flink goedkoper 

o Webwinkels hebben weinig personeelskosten 

o Webwinkels hebben geen infrastructuur 

 

 Betalingsmiddelen 

o Cash, Bancontact  (in de gewone winkel) 

o Kredietkaart, Paypal, Bancontact,  

klassieke overschrijving   (online) 

 

 Privacy ? 

o Ook gewone winkels vragen hoe langer hoe meer 

persoonlijke info 

Even wat kritischer ! 

Reinhart Lahousse 
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 Lagere prijs 

 

 Geen verplaatsing nodig 

 

 Snel winkels vergelijken 

 

 Veel meer info over product 

 

 Open ‘s avonds en op zondag 

Waarom koop ik op Internet ? 

Reinhart Lahousse 
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 Pizza-stenen  

 Led-Lampen 

 Aspirine, Dafalgan … 

 Fietskar voor de hond 

 Waterkoker 

 Multifunctionele Printer/Scanner 

 Koelkast 

 Onderdelen voor auto (remblokjes, banden, bougies, 

filters …) 

 Trekhaak voor auto 

 Smartphone(s) 

 Huistelefoon 

 SmartTV (s) 

 Laptop (s) 

 Wifi router 

 Fiets-GPS 

 Droogkast met warmtepomp 

Wat koop ik op Internet ? 

Reinhart Lahousse 

Wat heb ik reeds 

gekocht op 

Internet ? 
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 Koffiezet 

 Multimedia-speler  (TV) 

 Luchtontvochtiger voor badkamer 

 Fototoestellen 

 Compressor  (banden blazen) 

 Fietsonderdelen (reinigingsmiddel, ketting, cassette, olie …) 

 Fotoboek (zelf ontwerpen) 

 Boeken (Roman, technische, magazines …) 

 Concerttickets 

 Bioscooptickets 

 Onderdelen verwarmingsketel (herstelling) 

 

 Vlucht (RyanAir , SN Brussels Airlines, Alitalia, Malev …) 

 Hotel reservatie 

 Auto huren in Spanje, Italië 

 

 Spaarrekening 

 Mobilhome huren 

 …….. 

Wat koop ik op Internet ? 

Reinhart Lahousse 

Wat heb ik reeds 

gekocht op 

Internet ? 
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 Kinderen            

 

 Kledij en schoenen : passen  

   Uitz : Passen in winkel daarna bestellen op Internet 

              “Showrooming” of niet ? 

 

 Verse voeding  

   (Uitz : Collishop van gewone winkel) 

 

 Huisdieren : persoonlijk contact belangrijk 

 

 Auto, Fiets : uittesten 

 

 Bril : passen, test van de ogen  

 

 Viagra, drugs … 

 

 
 

 

Wat koop ik  NIET  op Internet ? 

Reinhart Lahousse 
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Reinhart Lahousse 

Smartphone :  

Samsung Galaxy 

S4 mini White 

  

Voorbeeld : Smartphone 
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Reinhart Lahousse 

Koffiezet 

Voorbeeld : Koffiezet 
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Smart TV 

 

LG 42LA7408 

  

Voorbeeld : Smart TV 
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Wandel- en 

fiets-GPS 

 

Garmin Oregon 

  

Voorbeeld : Fiets-GPS 
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1. Maak lijst van kenmerken  product  

 

2. Marktstudie : zoek merken, fabrikanten 

 

3. Lees productfiches, reviews (prof, gebruikers), tests 

 

4. Extra kenmerken halen uit productfiches 

 

5. Vertrouw niet blindelings op reclame 

 

6. Kies de merken/types i.f.v. van je kenmerken-lijst 

 

7. Check  kenmerken (lijstje) af voor je definitief koopt 

 

 Je aankoop zal zeer goed beantwoorden aan wat je 

     echt nodig hebt 

 

 Beter dan blindelings advies van de verkoper volgen 

Stap 1 :  koop functioneel 

Reinhart Lahousse 

 
Maak je huiswerk ! 

 

Maak een kleine case study 

 

 

 

In de winkel kan je nog 

blindelings op de verkoper 

vertrouwen (afrader) maar op 

internet moet je zelf je product 

leren kennen vóór je koopt 
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 Eigen lijst 

 Condensatie 

 7 kg wasgoed 

 Uitgestelde start 

 Niet luidruchtig 

 

 Zoek een aantal merken/types op en lees de 

beschrijving. Vul je lijst aan met die inspiratie 

 Warmtepomp 

 Omkeerbare deur 

 Vochtigheidssensor 

 … 

 

 Lees productfiche van de fabrikant, tests en reviews 

van gebruikers 
 

 Kies je merk en type met kennis van zaken 
 

Reinhart Lahousse 

Voorbeeld  

 

Droogkast 
 

 

 

 

In de winkel kan je nog 

blindelings op de verkoper 

vertrouwen (afrader) maar op 

internet moet je je product leren 

kennen vóór je koopt 

Stap 1 :  voorbeeld 
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Reinhart Lahousse 

Stap 1 :  voorbeeld 

Technische specificaties: 
Energieklasse A+/A-40% 

Capaciteit trommel 7 kg 

Energieverbruik per cyclus 

2,02 kWh (Coton Extra droog 

1000Rpm) 

Duur per cyclus: 155 minuten 

Bedieningspaneel: 

Nederlands/Frans 

Startuitstel 1-12 u 

Indicatie resterende tijd 

Eindtijdselectie 1-12 uur 

Controlelampje filter 

Controlelampje waterreservoir 

Weergave programmaverloop 

Eco Monitor 

 

Opties 

Optie Delicaat 

3 droogniveaus 

Extra tijdschakelaar tot 180 min 

Komfort 
Diagonal Airflow System 

6th Sense Air Care Technologie 

Elektronische bediening 

Trommel in inox 

Alternerende trommelbeweging dankzij de Wave Motion 

technologie 

Deurscharnier aan rechterkant 

Kinderbeveiliging 

Vulopening 39 cm 

Openingshoek deur 140° 

Waterreservoir bovenaan 

Capaciteit waterreservoir 5,1 liter 

Omkeerbare Deur 

 

Programma´s 

Afkoeling in 30 min. 

Synthetisch programma‘s 

Sport programma 

Mix programma 

SoftFinish programma 

XXL programma 

Programma Delicaat+ 

Katoen programma's 

 

 

Voeding: 

Zekering: 10 A 

Frequentie: 50 Hz 

Spanning: 230 V 

Aansluitwaarde: 1050 W 

Lengte aansluitkabel: 150 cm 

Afmetingen:  

84,5 x 59,6 x 63,2 cm (H x B x D) 

Hoogte zonder bovenblad 82,5 cm 

Gewicht:  

46 kg 
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Droogkast met 

warmtepomp 



KWB nieuwe huisstijl Workshop : “Kopen op Internet” 

Reinhart Lahousse 

Praktische vragen 

Hulp nodig 

 

Vrijdag 08 november 2013 

vanaf 20.00 hr 

 

 



Pauze … Pauze … Pauze … 
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 In de winkel doe je dat ook ! 

Factuur wordt ook op naam gemaakt 

 

 Gegevens 

• Naam en voornaam 

• Adres 

• geboortedatum 

• E-mail adres 

• Login naam en paswoord (aanmelden) 

 

 Aanmelden op de site of nieuw registreren 

 

 !! Kies op elke site een ander paswoord !! 

• de sitebeheerder kan soms je paswoord lezen 

• Tip : gebruik een virtuele kluis (Lastpass) 

 

 Maak van elke site waar je geregistreerd bent een 

favoriet aan in je “browser”  

Stap 2 :  registreren Online 

Reinhart Lahousse 
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 altijd vooraf betalen 

• De koop gaat niet door tot er betaald wordt 

Voor veel mensen angstaanjagend; wordt mijn 

product wel opgestuurd? Is dit wel betrouwbaar ? 

 

Nooit een probleem mee gehad ! 

 

 hoe 

• Kredietkaarten (VISA, Mastercard)  

• Voorafgaand overschrijven 

• Paypal  (voorkeur : kopersgarantie) 

 

 In vreemde munten 

 €  $  £  ¥ …. 

Stap 3 :  betalen Online 

Reinhart Lahousse 
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Soms goedkoper in $ dan in €  

 (vb LED-lampen op www.miniinthebox.com tot 20% goedkoper in $) 

 

 

Via kredietkaart of Paypal gebeurt de omrekening automatisch 

 

 

Invoerrechten in Europa !!!!!! 

 Tot 22 € beschouwd als “Gift” : geen kosten 

 > 22 € : flink wat kosten  

 ( http://chinesewebshop.nl/special-douane-invoerrechten-china/ ) 

  

Stap 3 :  betalen Online 

http://www.miniinthebox.com/
http://chinesewebshop.nl/special-douane-invoerrechten-china/
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http://chinesewebshop.nl/special-douane-invoerrechten-china/
http://chinesewebshop.nl/special-douane-invoerrechten-china/
http://chinesewebshop.nl/special-douane-invoerrechten-china/
http://chinesewebshop.nl/special-douane-invoerrechten-china/
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3,55 € 4,41 € 

Een willekeurig product … 

 

~  20 % 
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Paypal     third-party betaalsysteem 

 

Rekening openen:   

 registreren 

 rekening openen , gekoppeld aan e-mailadres (i.p.v. IBANnummer) 

  

Betalen door (via de Paypal-site) geld op het email-adres van de 

verkoper te storten 

 

Het betaald bedrag gaat van je zichtrekening af, van je kredietkaart 

of van een prepaid-bedrag 

 

Voordelen :  

•  geen kredietkaartgegevens overmaken aan verkoper (veiligheid) 

•  kopers garantie: indien een probleem, terugbetaald 

•  App smartphone 

•  betalen onder vrienden kan onmiddellijk 
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Paypal-rekening 

~ 

koper@telenet.be 

Paypal-rekening 

~ 

verkoper@gmail.com 

45,79 € 45,79 € 



Stap 4 :  Levering 
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Thuis …  op het adres waar je woont (gelijkvloers) 

 DHL, Bpost, TNT, UPS … 

 

Ander adres  (dikwijls mogelijk) 

 kado, voor oma zonder internet 

 op je werk 

 autobanden in de montagewerkplaats (keuze uit een lijst) 

  

Afleverpunt (als je overdag niet thuis bent) 

 Bpost-punt (Postkantoor, Spar Elewijt) 

 Kiala punt (Brantano) 

 Mondial Relay afhaalpunten (DA-KADO PRESS GIFTSHOP) 

 

Snelheid van leveren variabel 

 afhankelijk van voorraad (check bij aankoop) 

 afhankelijk van de verzend-prijs (express is duurder) 

 soms een troef voor de verkoper :  CoolBlue.be = volgende dag 

 

Verzendkosten (altijd goed op voorhand opzoeken en meerekenen) 

 dikwijls gratis verzending boven een bepaald bedrag 

De verkoper blijft 

verantwoordelijk 

tot de 

handtekening 

“voor ontvangst” 



Kopen Online … betrouwbaar ? 

 

Reinhart Lahousse 

Er is geen reden om te denken dat een gewone winkel meer 

betrouwbaar is ! 

 

Betrouwbaarheid is een absolute vereiste voor webwinkels; in het 

andere geval gaan ze bliksemsnel failliet aan slechte 

reputatie/reclame 

 

Persoonlijk nog geen negatieve ervaring (en toch al veel gekocht) 

 

Een beetje uitkijken is altijd goed 

• een groezelig winkeltje in stad of online : daar kom je niet graag 

• zoek eens een review over een koop-site op Google 

• doe een kleine/goedkope test : vb koop 1 led-lampje van 5 € 

• Vraag anderen om hun ervaring met een bepaalde site 

• De lijst achteraan deze presentatie werd gebruikt …   

  



Garantie 

 

Reinhart Lahousse 

Geen verschil in garantie met een aankoop in de gewone winkel !! 

 

De wettelijke garantie van het land, waar de (web)winkel gevestigd is, is van 

toepassing.  

 

De Europese richtlijn 99/44/EG over de verkoop van en de garanties voor 

consumptiegoederen biedt u als consument bescherming wanneer u iets koopt 

van een professionele verkoper uit een EU-lidstaat 

 

U heeft wettelijk gezien recht op minimaal 2 jaar garantie in alle landen 

die onder de Europese richtlijn “Koop en garantie” vallen 

 

Bedenktijd : 7 dagen vanaf de dag van levering; verplichte terugbetaling 

binnen 30 dagen 

 

Garantie gebruiken : defect melden via de procedure die op de site beschreven 

staat (email, chat-sessie, web-formulier…) 

 

 Retour-nummer afprinten, op de verpakking kleven en laten ophalen. 



Kortingsbonnen 

 

Reinhart Lahousse 

Voor de echte shoppers 

 

Ook op Internet bestaan er kortingsbonnen 

• Als je in $ koopt : http://www.couponchief.com 

• Als je in € koopt : http://fr.igraal.com/  

• En vele anderen 

 

In Google : zoek op naam van de koop-site in combinatie met “kortingsbon” of 

“coupon” 

 

Meestal onder de vorm van een “code” 

 

  

http://www.couponchief.com/
http://www.couponchief.com/
http://fr.igraal.com/
http://fr.igraal.com/


Geneesmiddelen ?? 
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Jawel, ook geneesmiddelen …  MAAR 
 

 Beperk u tot de FAGG-erkende apotheken  : o.a. 

 www.apotheekonline.com  

 www.farmaline.be  

 www.newpharma.be 

 

 Alleen geneesmiddelen zonder voorschrift 

Aspirine, Dafalgan … 

 

 Voedingssupplementen 

 

 Zonnecrème  

 

 Schoonheidsproducten 

 

 Dierenvoeding 

 

 …….. 

 

http://www.apotheekonline.com/
http://www.farmaline.be/
http://www.newpharma.be/


Geneesmiddelen !! 

 

Reinhart Lahousse 



Een aantal webwinkels … 
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• www.banden-popgom.be 

• www.mister-auto.be 

• trekhaakshop.nl 

• www.bankshopper.be 

• www.kredietkaartvergelijking.be 

• www.paypal.om 

• www.decathlon.be 

• fietskarinfo.be 

• www.fietsslotstore.be 

• hollandbikeshop.com 

• www.allwheels.nl 

• www.rose.nl  

• www.kidscab.be 

• www.apotheekonline.com 

• www.farmaline.be 

• www.newpharma.be 

• www.2dehands.be 

• www.amazon.de 

• www.amazon.fr 

• www.alternate.be 

• www.bobshop.be 

• www.bol.com 

• www.collishop.be    

                 vb Colruyt 

• www.coolblue.be 

• www.couponchief.com 

• www.ebay.be 

• fr.igraal.com 

• homebath.eu 

• www.vidaxl.nl 

• www.krefel.be 

• www.ldlc.be 

• www.pixmania.be 

• www.redcoon.be 

• www.boekwinkeltjes.nl 

• www.ledlampendirect.nl 

• www.miniinthebox.com 

  



TIP : Verdien aan je VISA kaart 

 

Reinhart Lahousse 

Beobank VISA :   http://www.beobank.be 

 
Gevonden via   www.kredietkaartvergelijking.be 

 

Jaarlijkse kost : 5 € 

Cashback : 3% op online aankopen (max 100 €/jaar) 

 

Concreet : 3000 € aankopen   100 € cashback 

 

Geen andere verplichting bij Beobank 

 Geen zichtrekening 

 Geen domiciliëring 

 

Vereffenen via maandelijks rekeningafschrift.  

 Volledig  : zonder kosten  

 Gedeeltelijk : met interesten (automatisch krediet) 

http://www.kredietkaartvergelijking.be/
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• Praktische vragen 

• Hulp nodig 

 

Vrijdag 08 november 2013 

vanaf 20.00 hr 

 

 



Vragen ???   

Reinhart Lahousse 

Stel ze gewoon ! 

Wie een domme vraag stelt voelt zich 5 minuten onnozel, 

 

wie ze niet stelt … blijft het zijn hele leven … 



En nu … even niet online … 

Reinhart Lahousse 


