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Alles over Kopen 

 

Over het onderwerp 

Vandaag zijn het merendeel van onze aankoophandelingen geautomatiseerd en er wordt 

weinig over nagedacht. Om praktische redenen is het ook nauwelijks mogelijk om elke 

aankoop tot in het kleinste detail te controleren en te plannen. 

Niettemin moet men van tijd tot tijd het eigen koopgedrag wel eens bewust onder de loep 

nemen en dat eigen gedrag bevragen. Is het goed wat ik doe? Kan ik iets veranderen?   

Dit is echter niet de enige manier om geld te besparen. Een goed voorgevoel op het gebied 

van consumentenbescherming en de nodige kennis dxaarvan kan mij ook geld besparen in 

geval van een mislukte aankoop…. 

 

Algemene gegevens 

Doelgroep    volwassenen  

- in onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsopleiding, 

- bij dienstverlening en ondersteuning vanwege de dienst voor    

  Arbeidsvoorziening, 

- in woongroepen en sociale instellingen, 

- in andere cursussen, enz. 

Tijd     135 - 150 minuten 

Vereisten    Zaal met voldoende ruimte en accomodatie om te werken in  

                                                    kleine groepen en voor individueel werk 

  

Leerdoelen 

- Nadenken over het eigen koopgedrag 

- Nadenken over gerichte aankopen 

- Het afwegen van aankoopbeslissingen 

- Ontdekken van impulsaankopen 

- Bespreking van de consumentenwetgeving  
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Lesplan - Overzicht 

 

Methodenpool Duur in 
minuten 

Moeilijkheids- 
graad 

Blz 

 
1. Hoe doe ik mijn inkopen?  

Verzamelen van eerste indrukken over 
hoe de groep met het onderwerp 
omgaat 
 

 
15 

 
Gemakkelijk 

 
3 
 

 
2. Redenen waarom ik koop 

Reflectie op eigen koopgedrag 
 
Bijlage „Redenen waarom ik koop“ 
 

 
25 

 
Gemiddeld 

 
4 
 
 

5 

 
3. Tips bij het winkelen.  

Bespreek waar u op moet letten vóór, 
tijdens en na de aankoop van een 
product.  
 
Bijlage „Boodschappentips“ 
 

 
50 

 
Gemiddeld 

 
7 
 
 
 
 

8 

 
4. Casestudies consumentenrecht 

Meer gedetailleerde bespreking van de 
wettelijke bepalingen inzake 
consumentenbescherming. 
 
Bijlage „Casestudies 
consumentenrecht“ 
 
Bijlage „Oplossing voor 
consumentenrecht casestudies“ 
 

 
45 

 
Gemakkelijk 

 
11 

 
 
 
 

12 
 

15 
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1. Hoe moet ik winkelen? 

 

Setting Plenum 

Doel Binnenkomen 
Kennismaking met de groep  
Verzamelen van eerste indrukken over het onderwerp 
Reflectie op koopgedrag 

Tijd 15 minuten 

Verdere 
Info 

Door zich te profileren, leren de deelnemers elkaar beter kennen. Wie doet 
er net zo als ik? Wie gedraagt zich anders? 

 

De stoelen worden opzij geschoven, zodat er genoeg bewegingsruimte is. De trainer zet een 

stoel in een hoek. Dit betekent 100 % (altijd). Een andere stoel wordt aan de andere kant van 

de kamer gezet. Deze vertegenwoordigt 0 % (nooit). Beide stoelen vormen een lijn van 0 - 

100 %. 

De trainer stelt nu de ene vraag na de andere aan de deelnemers. De deelnemers 

positioneren zich telkens tussen de stoelen naargelang hun persoonlijke beoordeling. Dit 

betekent dat de deelnemers voor zichzelf moeten inschatten welk percentage van de 

verklaring op hen van toepassing is. 

Na elke uitspraak wordt het kader besproken. 

 

Mogelijke vragen: 

• - Vóór elke winkeltrip schrijf ik een boodschappenlijstje. 

• - Als ik ga winkelen, geef ik altijd meer geld uit dan ik had gepland. 

• - Als ik grote aankopen doe, vraag en verkrijg ik minstens drie offertes. 

• - Als ik een slechte dag heb, koop ik iets om me op te vrolijken. 

• - Ik geef graag geld uit aan geschenken.  

• - Ik geniet van mijn vakanties. Ik kijk dan niet naar het geld. 

• - Als ik stressvolle tijden heb gehad, beloon ik mezelf makkelijk met een aankoop. 

• - Ik koop dingen omdat mijn vrienden die ook hebben. 
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2. Redenen waarom ik koop 

Setting Individueel en  Plenum 

Doel Nadenken over de eigen koopbeslissingen 

Materiaal Bijlage „Redenen waarom ik koop" per deelnemer 
Pennen 
Flipchart 

Tijd 25 minuten 

 

Alle deelnemers ontvangen een set van de bijlage " Redenen waarom ik koop ". Eerst 

moeten de deelnemers bedenken hoeveel ze voor het product hebben betaald en de prijs 

ervan in de cirkel in het midden schrijven. 

Vervolgens moeten zij voor zichzelf beoordelen in welke mate individuele factoren hun 

aankoopbeslissing hebben beïnvloed. Als een factor geen invloed had op de aankoop, wordt 

hij niet gemarkeerd.  

Als een factor van invloed is geweest op de aankoop, moeten de deelnemers de omvang 

ervan inschatten. De schaal loopt van 1 hokje (een beetje) tot 5 hokjes (veel).  

Na ongeveer 10 minuten komen de deelnemers terug naar de plenaire vergadering. 

Samen praten ze over hun ervaringen.  

Belangrijke bevindingen worden op een flipchart genoteerd. 
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Bijlage „Redenen waarom ik koop“ 

 

 

Redenen waarom ik laatst iets gekocht heb

Status, Erkenning
Prestige
Dat is cool!

Bruikbaarheid
Ik kan dit goed gebruiken

Nieuwsgierigheid
Interesse

Dat moet ik proberen

Noodzaak, 
Basisbehoefte, 

Gewoonte
Ik kan niet zonder!

Winst, Koopje, 
Zuinigheid

Je moet toeslaan!

Impulsaaankoop
Ik zou dit vandaag niet

meer kopen!

Sociale druk
Nu hoor ik erbj!

Voeding
Bedrag:
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Redenen waarom ik laatst een apparaat gekocht heb

Status, erkenning
prestige
Dat is cool!

Bruikbaarheid
Dat kan ik goed

gebruiken

Nieuwsgierigheid
Interesse

Dat moet ik uitproberen!
Noodzaak

basisbehoefte
gewoonte

Ik kan niet zonder

Winst, koopje, 
zuinigheid

Je moet toeslaan

Impulsaankoop
Ik zou dit vandaag niet

meer kopen

Sociale druk
Nu hoor ik erbij!

Technisch apparaat:
bedrag

 

 

Redenen waarom ik laatst imeer dan 1 000 € uitgegeven heb

Status, erkenning
prestige
Dat is cool

Bruikbaarheid
Dat kan ik goed

gebruiken

Nieuwgierigheid
Interesse

Dat moet ik uitproberen
Noodzaak

basisbehoefte
Ik kan niet zonder

Winst, Koopje, 
Zuinigheid

Je moet toeslaan!

Impulsaankoop
Dat zou ik vandaag niet

meer kopen

Sociale druk
Nu hoor ik erbij!

Bedrag

 

 

http://www.lets-talk-about-money.eu/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de


   

www.lets-talk-about-money.eu  Seite 7 
 

 

 

 

 

3. Winkeltips 

Setting Groepswerk en Plenum 

Doel Behandelen van de verschillende fasen van het aankoopproces. 
Nadenken over het eigen koopgedrag. 
Uitwisseling omtrent consumentenrechten. 
 

Materiaal Bijlage „T  s bij het winkelen“  
Pennen 
Flipchart 

Tijd 50 minuten 

Verdere 
info 

 

 

Vorm groepjes van 3 tot 4 deelnemers. Elke groep krijgt een set "Winkeltips". 

De deelnemers bespreken de vragen en schrijven hun bevindingen op. Na 20 minuten keren 

de deelnemers terug naar de plenaire vergadering. 

Vervolgens worden de resultaten in de plenaire vergadering besproken. 

De gevonden resultaten worden op een flipchart genoteerd naar gelang van het gebied. 

Voor resultaten die op alle gebieden geldig zijn, kan een aparte flipchart worden gemaakt 
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Bijlage „Winkeltips“ 

Je koopt levensmiddelen. Waarop moet je letten? 

 

Vóór het kopen Tijdens het kopen Na het kopen 
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*Denk na over bv. waarop te letten in termen van planning, prijs, plaats van aankoop, 

verkooptrucs, consumentenrechten, betaling, duurzaamheid....  
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Je koopt kleding. Waarop moet je letten? * 

Vóór de aankoop Tijdends de aankoop Na de aankoop 
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*Denk na over bv. waarop te letten in termen van planning, prijs, plaats van aankoop, 

verkooptrucs, consumentenrechten, betaling, duurzaamheid....  
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Je koopt een technisch apparaat. Waarop moet je letten?* 

 

Vóór de aankoop Tijdens de aankoop Na de aankoop 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

*Denk na over bv. waarop te letten in termen van planning, prijs, plaats van aankoop, 

verkooptrucs, consumentenrechten, betaling, duurzaamheid.... 
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4. Casestudies over consumentenrechten. 

 

Setting Groepswerk en Plenum 

Doel Bespreking van de consumentenrechten 
Ondersteunende instellingen leren kennen 

Materiaal Bijlage „Ca e     e   ve  ve      e   e   e “ 

Tijd  45 minuten 

 

Er worden 6 groepen gevormd. Elke groep krijgt een casestudy uit het supplement 

"Casestudies over consumentenrechten". 

De deelnemers bespreken de vragen en schrijven hun bevindingen op. Na 10 minuten keren 

de deelnemers terug naar de plenaire vergadering. 

Elke groep presenteert nu zijn zaak en de oplossingen die hij heeft gevonden. De trainer 

voegt de ontbrekende punten toe.  

De ondersteunende instellingen worden op een flipchart genoteerd. 

Nadat alle gevallen zijn besproken, ontvangen alle deelnemers het supplement " Oplossing 

voor consumentenrecht casestudies ".  
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Bijlage „Casestudies consumentenrechten" 

Case 1 

Anna en de nieuwe jurk 

Anna ging winkelen en heeft talloze jurken gepast. Uiteindelijk vond ze wat ze zocht, 

betaalde en ging naar huis. 

Als ze thuiskomt, probeert ze de jurk opnieuw. Toen ze zichzelf in de spiegel bekeek, begon 

ze te twijfelen of het wel zo'n goede keuze was. 

Als ze het gezicht van haar vriend ziet bij het zien van haar nieuwe jurk, weet ze dat de jurk 

haar niet staat. Ze wil hem ruilen. 

 

Wat zou jij doen in deze situatie? Wat is wettelijk mogelijk? 

Waar kunt u te weten komen of en wat u in zo'n geval kunt doen? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Case 2 

Ivo en zijn "Inzet voor een betere wereld" Abonnement 

Ivo was op weg naar de universiteit  toen een jonge vrouw hem tegenhield met de woorden 

"Heb je 5 minuten tijd voor een betere wereld?". Verbaasd stamelde hij een "JA" en stopte. 

En de dame begon te praten. Wat precies, Ivo wist het later niet meer. Maar hij kon zich nog 

steeds de ogen van de vrouw herinneren. 

Toen hij die avond thuiskwam van de universiteit, haalde hij een stuk papier uit zijn zak dat 

hij had ondertekend. Het was een sponsorlidmaatschap voor "Bijdrage voor een betere 

wereld", dat hem in de toekomst 35 euro per maand zou kosten. 

Maar als student, kan hij zich dat echt niet veroorloven. Trouwens, hij weet niet wat deze 

vereniging eigenlijk echt doet. 

 

Wat zou jij doen in zo een situatie? Wat is wettelijk mogelijk? 

Waar kunt u te weten komen of en wat u in zo'n geval kunt doen? 
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Case 3 

Christine en haar TV-toestel 

Christine verhuisde naar een nieuwe flat na haar scheiding. Na 2 jaar had ze eindelijk genoeg 

geld gespaard om een nieuwe, enorme flatscreen-tv voor haar woonkamer te kopen.  

Ze kocht het apparaat meteen bij de dealer om de hoek. Hij heeft het toestel ook voor haar 

aan de muur gehangen. 

Als ze dan televisie keek, ging Christine letterlijk op in de plot van de film. Ze organiseerde  

bioscoopavonden voor haar vrienden waarbij de popcorn gul werd uitgedeeld, tot op een 

avond, drie maanden na de aankoop , het beeld plots "zwart" bleef….. 

 

 

Wat zou jij doen in deze situatie? Wat is wettelijk mogelijk? 

Waar kunt u te weten komen of en wat u in zo'n geval kunt doen? 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Case 4 

Klaus en zijn nieuwe auto 

Voor de eerste keer in zijn leven kocht Klaus een nieuwe auto - rechtstreeks van de 

productielijn, precies gebouwd volgens zijn specificaties. 

Hij moest meer dan drie maanden wachten op de juiste wagen De laatste paar nachten vóór 

de afhaling kon hij nauwelijks slapen. Zijn vrouw rolde alleen maar met haar ogen toen hij 

het over zijn nieuwe auto had. 

Toen was eindelijk de tijd gekomen.  Klaus was er al een half uur vòòr de winkelopening en 

probeerde een glimp op te vangen van zijn voertuig. Toen de verkoper dit merkte, opende 

hij zijn winkel 10 minuten eerder en leidde Klaus naar zijn auto. 

Klaus kon zijn ogen niet geloven toen hij rond de auto liep. De achterbumper had een deuk. 

Dit moet tijdens het transport gebeurd zijn. 
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Wat zou jij doen in deze situatie? Wat is wettelijk mogelijk? 

Waar kunt u te weten komen of en wat u in zo'n geval kunt doen? 

 

 

Case 5 

Kemal en de aktentas 

Kemal was het beu om zijn werkdocumenten in een versleten aktentas mee te slepen.  De 

tas zelf woog alleen al enkele kilo's. 

Hij had een nieuwe stijlvolle aktentas met draagriemen nodig. Hij keek rond op het internet 

en vond al snel wat hij zocht. „Levering de volgende dag“ wekte zijn verlangen om te kopen 

en dus bestelde hij zonder verder nadenken.  

Toen hij de volgende avond thuiskwam van zijn werk, stond ze er al - zijn nieuwe aktentas. 

Echt licht was ze niet. Maar dat was nog het kleinste probleem. De draagriem, die op het 

internet uitvoerig stond beschreven, was gewoon te kort.  

Met de beste wil van de wereld, kon hij het ding niet over zijn schouders krijgen. Maar 

daarmee zal hij dan waarschijnlijk moeten leren leven? 

 

Wat zou jij doen in deze situatie? Wat is wettelijk mogelijk? 

Waar kunt u te weten komen of en wat u in zo'n geval kunt doen? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Case 6 

Milica en het telefoonboek 

Wanneer Milica op een dag naar haar brievenbus gaat, vindt ze daarin een zware enveloppe 

van een bedrijf dat ze niet kent. 

Zij opent de brief en haalt er een telefoonboek uit van de regio met een begeleidende brief 

en een betalingsbewijs. 

In de begeleidende brief wordt haar gevraagd een drukvergoeding van 6,90 euro over te 

maken of het telefoonboek op eigen kosten terug te zenden. 

Milica weet niet waarom ze dit telefoonboek in de eerste plaats heeft gekregen. 
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Wat zou jij doen in deze situatie? Wat is wettelijk mogelijk? 

Waar kunt u te weten komen of en wat u in zo'n geval kunt doen? 
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Bijlage „Oplossing „ Case studies consumentenrechten" 

Case 1 
Anna en de nieuwe jurk 
Er bestaat geen recht op omwisseling of 
teruggave voor aankopen die in een 
plaatselijke winkel zijn gedaan. Anna had de 
kans om de jurk in de winkel te passen. 
Niettemin kan Anna de winkelier vragen of 
hij de jurk als gebaar van goede wil 
terugneemt of ruilt voor een andere. 

Case 2 
Ivo en zijn abonnement 
Aangezien Ivo het sponsorcontract op straat 
en niet in een bedrijfspand/verkoopruimte 
heeft ondertekend, kan hij het contract 
binnen 14 dagen opzeggen. Het is het beste 
dit schriftelijk te doen en de verzending te 
bevestigen. Hetzelfde geldt voor zaken die 
Ivo in zijn eigen huis afsluit (huis-aan-huis-
verkoop). 
 

Case 3 
Christine en het TV toestel : Hier is de 
wettelijke garantie (twee jaar) van 
toepassing. De dealer moet het TV-toestel  
repareren of vervangen door een nieuw. 
Indien het goed defect gaat binnen de eerste 
zes maanden, wordt verondersteld dat het 
gebrek bestaat sinds de levering. De verkoper 
moet het tegendeel bewijzen indien hij niet 
akkoord gaat. Indien het defect van het goed 
meer dan zes maanden na de levering wordt 
vastgesteld, dan moet de consument bewijzen 
dat het goed niet-conform was op het moment 
van de levering. 
 

Case 4 
Klaus en de nieuwe auto 
In dit geval is er sprake van een duidelijk 
gebrek. Dit moet worden verholpen door de 
dealer zonder extra kosten. Indien het niet 
mogelijk is het gebrek te verhelpen, kan ook 
een prijsvermindering worden aangeboden. 
In dit geval wordt de bumper gewoon 
vervangen. 

Case 5 
Kemal en de aktetas 
Kemal heeft geluk, hij heeft de tas via 
internet besteld. De wet verkoop op 
afstand is van toepassing op bestellingen 
die via internet, catalogus of telefoon 
worden geplaatst. Hierdoor kan Kemal de 
tas binnen 14 dagen na ontvangst 
terugsturen naar de winkelier. De kosten 
voor de retourzending zijn wel voor zijn 
rekening, tenzij in het contract anders is 
bepaald. Hij krijgt de aankoopprijs terug. 

Case 6 
Milica en het telefoonboek 
Aangezien Milica het telefoonboek niet 
heeft besteld, hoeft zij het niet terug te 
geven of de drukkosten te betalen.  
Ze kan het telefoonboek houden of 
weggooien bij het oud papier.  
 

De volgende instellingen kunnen u helpen met vragen over consumentenbescherming: 

 Voor algemene info zie : https://www.vlaanderen.be/consumentenbescherming    

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand: http://economie.fgov.be/nl  

Consumentenombudsdienst:  https://consumentenombudsdienst.be/nl   

Meldpunt.belgie.be: https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/  
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