LEERDOELEN paragraaf 2.1
1.minimaal drie consumentenorganisaties kan noemen en kan uitleggen wat
zij doen
2.een vergelijkend warenonderzoek kan gebruiken om te beslissen wat het
beste product is
3.begrijp wat consumer power is en wat dit voor gevolgen heeft voor
bedrijven

2.1 kijk en vergelijk
Om jou als consument te helpen met het maken van de juiste keuzes, bestaan
er consumentenorganisaties. Bekende consumentenorganisaties zijn:

Deze organisaties zijn onafhankelijk en komen op voor jouw belangen.
Daarnaast kunnen ze een vergelijkend warenonderzoek doen (blz 41).

2.1 kijk en vergelijk
Producenten (bedrijven) kunnen allerlei plannen maken voor hun producten, maar
uiteindelijk blijven consumenten de baas!
Als consumenten een product niet willen, kunnen ze dit product boycotten.
De producent moet dan wel iets veranderen, anders gaat hij failliet.
Dit noemen we consumer power.

LEERDOELEN paragraaf 2.2
1.de vier belangrijke wetten van het consumentenrecht kan noemen en deze
kan herkennen in een voorbeeld
2.drie instanties kan noemen waar je als consument je recht kunt halen

2.2 sta je in je recht?
In Nederland worden consumenten beschermd door een aantal wetten.
Samen heet dit het consumentenrecht. Dat bestaat uit de volgende onderdelen:
• Als consument moet je altijd een deugdelijk product geleverd krijgen.
Zo niet, moet de verkoper deze repareren of vervangen!
• Vier belangrijke wetten
(maar die komen op de volgende dia!)

VIER BELANGRIJKE WETTEN
1. Warenwet
Een product mag niet gevaarlijk zijn voor jouw gezondheid of veiligheid.
2. Wet productaansprakelijkheid
De producent is altijd verantwoordelijk voor gevolgschade.
3. Colportagewet
Persoonlijke verkoop kun je altijd binnen 14 dagen terugdraaien, als de
aankoop minstens € 50 kostte.
4. Koop op afstand
Bij verkoop via de telefoon of via internet heb je 14 dagen bedenktijd. Ook
moet je als consument de algemene voorwaarden kunnen inzien.

2.2 sta je in je recht?
In Nederland zijn er instanties die erop toezien dat bedrijven zich netjes aan
de regels houden:
•De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of producten
en etenswaren wel veilig zijn voor ons.
•De ACM (Autoriteit Consument en Markt) checkt of bedrijven consumenten eerlijk
behandelen en of bedrijven eerlijk concurreren.
•Als jij een probleem hebt met een bedrijf, waar je samen niet uit kunt komen,
kun je aankloppen bij een geschillencommissie.
De commissie luistert naar beide kanten van het verhaal en doet vervolgens
een bindende uitspraak.

LEERDOELEN paragraaf 2.3
1. kan uitleggen welke stappen doorlopen worden bij het huren van een huis
2. kan uitleggen welke stappen doorlopen worden bij het kopen van een huis
3. begrijp wat het betekent dat het huis een onderpand is bij een hypothecaire
lening

2.3 hoe wil je wonen?
Wanneer je later op jezelf gaat wonen, kun je een huis huren of kopen.

HUREN
Huren doe je meestal via een woningcorporatie.
Voor mensen met een laag inkomen zijn er sociale huurwoningen. Dat zijn huizen
met een lage huurprijs, die je alleen mag huren als je minder dan een bepaald
bedrag per jaar verdient.
Voor deze huizen kun je huurtoeslag aanvragen. Dat betekent dat je geld van de
overheid krijgt om te helpen met het betalen van de huur.
In de vrije sector kan iedereen huren, maar dit zijn duurdere huizen.

2.3 hoe wil je wonen?
Een huis kopen doe je meestal via een makelaar.
Een makelaar kan een huis taxeren, dat betekent dat hij de waarde berekent.
Achter de verkoopprijs staat vaak ’k.k.’, dat staat voor ’kosten koper’. Alle
bijkomende kosten (zoals overdrachtsbelasting) moet de koper er overheen betalen.
Eerst teken je een voorlopig koopcontract. Daarin staan ontbindende voorwaarden.
Zodra de koop definitief is, stelt een notaris een transportakte op.
Wanneer het kadaster deze transportakte in de computer heeft gezet, ben je
officieel eigenaar van het huis geworden.

2.3 hoe wil je wonen?
Vrijwel niemand kan zoveel geld bij elkaar sparen om huis te kopen. Daarom
sluiten mensen een hypothecaire lening (oftewel hypotheek) af voor het kopen
van een huis.
Een hypotheek heeft vaak een looptijd van wel 30 jaar.
Omdat het om heel veel geld gaat, mag de bank jouw huis als onderpand
gebruiken. Kun je niet meer betalen, dan mag de bank jouw huis verkopen.

LEERDOELEN paragraaf 2.4
Ik kan laten zien dat ik…
1.de vier milieuproblemen, die veroorzaakt worden door consumptie, kan noemen
2.meerdere vormen van maatschappelijke kosten kan herkennen
3.begrijp hoe de overheid consumenten kan sturen om milieuvriendelijke keuzes
te maken

2.4 wat doe jij voor het milieu?
Doordat wij zoveel consumeren, ontstaan er vier soorten milieuproblemen:
1. Vervuiling van lucht, water en bodem
2. Verbruik van grondstoffen
3. Verbruik van fossiele brandstoffen
4. Het ontstaan van afval

2.4 wat doe jij voor het milieu?

Meer welvaart → meer consumptie → meer afval
De kosten van milieuvervuiling die wij als maatschappij moeten betalen (via de
belasting), noemen wij maatschappelijke kosten.

Hoe kan de overheid de bevolking sturen?

Goed gedrag belonen
Door bijvoorbeeld subsidies
te geven aan bedrijven die
milieuvriendelijk produceren
of consumenten die
zonnepanelen kopen.

Slecht gedrag bestraffen
Door bijvoorbeeld extra
belasting te heffen op producten
die schadelijk zijn voor het
milieu (zoals benzine).

