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Meerkeuzevragen
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op.

CONSUMENTENBOND, GOEDE MIDDAG!
Bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 5 hoef je géén gebruik te maken van
informatie in de bijlage.

De leerlingen van klas 4A van het Thea Rusman College krijgen een rondleiding
bij de Consumentenbond. De rondleiding wordt verzorgd door Arno Damen.
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Arno: “Hartelijk welkom allemaal bij deze rondleiding. Graag wil ik eerst iets vertellen over
de Consumentenbond. De Consumentenbond is een ….(1)…. vereniging die de belangen
van ….(2)…. behartigt. De bond doet dit onder meer door onderzoek naar en voorlichting
over kwaliteiten en prijzen van goederen en diensten.”
Hieronder staan vijf woorden:
• afhankelijke
• consumenten
• de overheid
• onafhankelijke
• producenten
Welk woord moet bij .…(1)…. worden ingevuld en welk woord bij .…(2)…. ?
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Arno: “Wie van jullie kan een taak opnoemen van de Consumentenbond?”
Een aantal leerlingen steekt de vinger op:
• Ilse: “De Consumentenbond geeft juridisch advies.”
• Kay: “De Consumentenbond helpt je als je ontslagen wordt.”
• Tim: “De Consumentenbond waarschuwt bij misleidende reclame.”
Welke leerling(en) heeft / hebben gelijk?
A alleen Ilse
B alleen Kay
C alleen Tim
D alleen Ilse en Kay
E alleen Ilse en Tim
F alleen Kay en Tim
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Arno en de klas lopen naar de afdeling klantenservice. Hier worden telefonische vragen
van de leden beantwoord.
Arno vraagt: “Heeft iemand van jullie of je familie wel eens de klantenservice gebeld?”
Tim steekt zijn vinger op en vertelt het verhaal van zijn vader.

Mijn vader
kocht vorige maand een
nieuwe ladder. Toen hij voor de
eerste keer op de ladder stond om een
dakpan te vernieuwen zakte hij door vier treden.
Hij maakte een flinke val waarbij zijn kleding en
horloge werden beschadigd voor in totaal € 80. Mijn
vader nam contact op met de fabrikant van de ladder.
Die erkende na enige tijd dat er sprake was van een
materiaalfout en dat er al een nieuwe ladder onderweg
was. Mijn vader zei toen tegen de
Consumentenbond: Leuk, die nieuwe ladder,
maar ik eis dat die € 80 schade door de val
ook door de fabrikant wordt
vergoed.

Zal de Consumentenbond de vader van Tim gelijk geven? Verklaar je antwoord.
A Ja, want volgens de Prijzenwet heeft de vader van Tim met de aanschafprijs van de
ladder ook betaald voor dit soort risico’s.
B Ja, want volgens de regels van de consumentenkoop moet de fabrikant niet alleen de
ladder vergoeden, maar ook de schade die ontstaat bij het gebruik.
C Nee, want volgens de Prijzenwet moet de vader van Tim zich apart tegen dit soort
risico’s verzekeren.
D Nee, want volgens de regels van de consumentenkoop is de fabrikant alleen
verantwoordelijk voor de levering van een goed product.
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Op de afdeling klantenservice komt een telefoongesprek binnen. Arno: “Laten we even
meeluisteren naar dit telefoongesprek.”

Goedemiddag,
u spreekt met Dave van
Schie. Twee weken geleden heb ik
met een georganiseerde bustocht de
mooiste plekjes van Nederland bezocht. Een
gezellige dag met een lekkere koffiemaaltijd.
Iedereen kreeg na afloop van de dag nog een mooi
cadeau. Dit alles voor maar € 29,90. Tijdens deze
dag was er een verkoopdemonstratie. Bijna
iedereen kocht wel iets. Ik heb een dekbedset
gekocht ter waarde van € 239. Daar heb ik
nu spijt van. Kan ik nog van deze
koop af?

Wat zal het antwoord van de Consumentenbond zijn op de vraag bij dit telefoongesprek?
A Ja, u kunt de koopovereenkomst per aangetekende brief opzeggen.
B Ja, want het aankoopbedrag is hoger dan € 34.
C Nee, helaas is de afkoelingsperiode verstreken.
D Nee, want er is sprake van een georganiseerde verkoop.
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Aan het eind van de rondleiding krijgen de leerlingen allemaal een gratis
Consumentengids. Daarin zit een aanbiedingsbon voor de ouders: voor de komende 15
maanden betaal je maar € 45 voor het ontvangen van de Consumentengids. De prijs voor
een normaal jaarabonnement bedraagt € 40. De Consumentengids komt elke maand uit.
Hoe groot is bij deze aanbieding de korting, in euro’s, per exemplaar van de
Consumentengids? Laat de berekening zien.
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