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 Valstrikken in  de supermarkt
 wie niet oplet, betaalt  de prijs

A
ls u een supermarkt 
binnenstapt, zou u ervan uit 
moeten kunnen gaan dat 
handelaars eerlijk spel 
spelen. Het zou 

vanzelfsprekend moeten zijn dat iets wat 
wordt voorgesteld als een koopje écht een 
koopje is. En u zou er blind op moeten 
kunnen vertrouwen dat prijsetiketten 
kloppen. Is dat wishful thinking? Om dit 
te onderzoeken, trokken we op 
verkenning in een twintigtal 
supermarkten van verschillende ketens. 
Datgene waar een "gewone" consument 
vaak overziet, bestudeerden wij heel 
aandachtig. 

Valse promoties
Een promotie is altijd een voordelige 
keuze. Tenminste daar gaan veel 
consumenten vanuit als ze in de 
supermarkt iets in de aanbieding zien. 
Helaas klopt deze veronderstelling niet 
altijd. We vonden verschillende 
voorbeelden van producten waarvan de 
promoprijs helemaal niet lager lag dan de 
oorspronkelijke prijs. Dat verklapten de 
oude prijsetiketten die handelaars vaak 
onder de promofiches laten zitten. 
Wettelijk gezien zijn handelaars verplicht 
om de referentieprijs - de laagste prijs 
die u gedurende de maand vóór de 
aanbieding moest betalen - naast de 
promoprijs te afficheren. Dat maakt het 
mogelijk om te vergelijken en de korting 
te evalueren. Om schijnkortingen te 
verdoezelen, "vergeten" sommige 

Een koopje is niet altijd een koopje. En op  
een prijsetiket kan al eens een foutje staan.  
Ook supermarkten maken zich schuldig  
aan dubieuze praktijken. Wie niet oplet, 
heeft het niet gezien en komt bedrogen uit ...   
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 Valstrikken in  de supermarkt
 wie niet oplet, betaalt  de prijs

Bij Intermarché

Een vestiging van Intermarché zette 
yoghurt van Danone in promotie: 
"slechts"  � 4,59 voor twaalf potjes. 
Een referentieprijs werd niet 
vermeld. Maar onder de promofiche 
vonden we de oorspronkelijke prijs 
terug:  � 4,59 ...  Waar is de korting?

promotie terwijl daar soms helemaal geen 
sprake van is. 
In feite zijn woorden zelfs niet nodig om 
de illusie van een deal te creëren: een 
affiche met opvallende kleuren en grote 
cijfers volstaat. 
Zo zette een vestiging van Carrefour 
Market potten van Nutella chocopasta in 
de kijker met een felgele fiche. Maar die 
waren helemaal niet goedkoper dan 
normaal. Een vestiging van Delhaize ging 
nog een stap verder bij het aanprijzen van 
een pastasoort van Soubry. De normale 
prijs van een pak: € 0,55. De "actieprijs":  
€ 0,65 ... 
Al zijn dergelijke stunts niet verboden, als 
consument wordt u wél op het verkeerde 
been gezet. Hoog tijd dat de wetgever ook 
deze praktijken aan banden legt.  

Trukendoos van een marketeer
Als er écht sprake is van een korting, dan 
doen marketeers er uiteraard alles aan om 
de gepercipieerde besparing zo groot 
mogelijk te maken. Zo wordt een flauwe 
promotie soms vermomd als een betere deal.
Een truc uit de oude doos: een 
prijsvermindering van � 9 naar � 7,99 
voelt aan als een aanzienlijk grotere 
besparing dan wanneer de prijs van � 9 
naar � 8 zakt, terwijl er maar één centje 
verschil is. Dat komt omdat mensen de 
prijs evalueren op basis van het eerste 
cijfer dat ze zien. 
Is het u overigens al opgevallen dat 
sommige kortingen worden uitgedrukt in 
euro's en andere in percentages? Dat is 
niet toevallig. Uit studies blijkt immers dat 
kortingen op kleine aankopen beter in de 
vorm van een percentagekorting worden 
aangeboden. 50 % korting op een product 
van � 10 wordt door consumenten meer 
gewaardeerd dan � 5 korting op � 10. Voor 
grote aankopen zullen marketeers veeleer 
voor een korting in euro's kiezen: � 10 
korting op � 250 klinkt aantrekkelijker 
dan 4 % korting. En een tweede product 
tegen halve prijs zorgt voor meer omzet 
dan 25 % korting op een duopack. 

handelaars dat weleens. Intermarché deed 
dat bijvoorbeeld bij een promotie van 
Danone yoghurt.
Sommige handelaars zetten er wél een 
referentieprijs op, maar een die niet klopt.  
Ze willen u doen geloven dat het product 
oorspronkelijk méér kostte dan in 
werkelijkheid. Smatch deed dat 
bijvoorbeeld met Persil Eco Power, 
Kellogg's Frosties en Royco soep.

De wet omzeild
Sluwe marketeers kennen de wet en weten 
dat deze regels enkel gelden voor acties 
waarbij het woord "promotie" in de mond 
wordt genomen. Dus gebruiken ze termen 
als "uitgelicht", "knalprijs" of "folder". Deze 
terminologie creëert het gevoel van een 

Gratis tegen betaling
Om de verkoop van een product te 
promoten, pakken marketeers soms ook 
uit met een "gratis" product. Ook hier 
stuitten we op een aantal producten 
waarbij de claim "gratis" het best met een 
korreltje zout wordt genomen. 
Zo kochten we in een AD Delhaize een 
duopack L'Oréal Elnett haarlak voor  
� 10,94. We kregen een klein busje haarlak 
"cadeau". Onder het prijsetiket vonden we 
echter de prijs terug van de bussen per 
stuk: � 5,22. Met andere woorden: het 
geschenk werd aangerekend voor � 0,50. 
Toegegeven, dit is een efficiënte tactiek 
om een prijsstijging te camoufleren ...
Een vestiging van Match deed hetzelfde 
met La Brique Président, en een Carrefour 
met Toppits vershoudfolie.

Bij Smatch

In een Smatch stond Persil Eco 
Power in de aanbieding voor € 9,99. 
De winkel deed alsof het product 
vóór de promotie € 10,49 kostte. 
Nochtans toonde het oude prijsetiket 
dat het wasmiddel voordien óók  
€ 9,99 kostte.
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In verschillende winkels pakte men ook 
uit met promo's die we niet in de rekken 
terugvonden. Bij aankoop van een vlootje 
Bakken en Braden van Becel, beloofde een 
Delhaize bijvoorbeeld 15 % gratis 
margarine. Maar in de rekken waren geen 
vlootjes met een bonushoeveelheid te 
bespeuren. Toen we de manager hierover 
aanspraken, toonde die goede wil en 
beloofde om het misleidende etiket te 
verwijderen. Maar twee weken later was 
de "vergissing" nóg niet rechtgezet ...

Tijdelijk en schaars
Wettelijk gezien mag een promotie niet 
minder lang duren dan een dag en niet 
langer dan een maand. Marketeers zetten 
dit tijdelijke karakter van aanbiedingen 
maar al te graag in de verf. Hiermee 

inTerView

·Sommige promoties zijn peanuts. Toch laten consumenten zich verleiden.· 

Prof. Dr. Malaika Brengman,  
Marketing- en retailexpert 
van de Vrije Universiteit Brussel

promotie staat. Bekende merken hebben 
om die reden al processen aangespannen 
tegen retailers die te grote kortingen 
toekenden op hun producten. Dat kan 
immers de opgebouwde merkwaarde 
aantasten.
Sommige retailers maken komaf met de 
vele promoties door een "every day low 
pricing" strategie te hanteren in plaats van 
altijd maar te switchen van de volle naar de 
promotieprijzen. Dat is voor de consument 
uiteindelijk ook veel transparanter. Maar de 
toegenomen concurrentie onder de 
retailers onderling maakt dat ook zij vaak 
toch voor promotieprijszettingen kiezen 
om klanten naar hun winkels te lokken.

wanneer kiezen marketeers voor  
een korting, een cadeau, gratis product ...?
Dat hangt af van wat er in het verleden 
heeft gewerkt voor dat product. Iedere 
promotie is in feite een experiment. Een 
goede marketeer analyseert de resultaten 
en zo komt hij te weten of een welbepaalde 
promotie voor herhaling vatbaar is. 
Als men een korting wil doorvoeren, dan 
kiest men soms bewust voor een 
percentagekorting en in andere gevallen 
voor een korting in euro's. De manier 
waarop een korting wordt geformuleerd, 
heeft een grote impact op de reactie van 
de consument, zelfs al gaat het om 
dezelfde besparing. Een eurokorting is in 
elk geval duidelijker voor de consument. 
Voordeelpakketten, bijvoorbeeld een 
pakket met shampoo en conditioner, 
worden vaak aangeboden met het oog op 

"cross-selling". Hiermee proberen 
marketeers mensen ertoe aan te zetten 
om meerdere producten van hetzelfde 
merk te gebruiken, in de hoop dat ze 
allemaal in de smaak vallen.
Gratis cadeautjes - zoals speciale glazen bij 
drank - worden veelal gegeven om de 
relatie met trouwe klanten te versterken. 
Hetzelfde geldt voor spaaracties. 
De 100 % terugbetaalacties zijn vaak een 
initiatief van de producent om nieuwe 
producten in de markt te lanceren. Zo kan 
hij ook de retailer warm maken om het 
product toch een plaats te geven in de 
reeds overvolle schappen. Beide partijen 
kunnen dan snel zien of het nieuwe product 
aanslaat. 
Een bon die u moet knippen uit een folder 
werkt vooral bij prijsgevoelige mensen.  
Niet iedereen heeft er die moeite voor over. 
Wie minder gevoelig is voor de prijs, betaalt 
dan gewoon het volle pond.  

in de supermarkt kunnen we er haast  
niet naast kijken: we worden overspoeld 
met promoties. wat proberen bedrijven 
hiermee te bereiken? 
Promoties worden ingezet als een 
stimulans om consumenten over de streep 
te trekken om iets te kopen. Het is een 
tactisch kortetermijninstrument waarvan 
de effecten onmiddellijk waarneembaar 
zijn. 
Dit in tegenstelling tot reclame, die veeleer 
wordt gebruikt om het imago van merken 
op te vijzelen en waarvan de investeringen 
pas op langere termijn resultaten 
opleveren. 
Reclamecampagnes zijn over het algemeen 
duurder dan promotieacties. In tijden van 
crisis zien we dat veel bedrijven de 
terugloop in afzet proberen te counteren 
met quick-fixpromotieacties, terwijl vaak 
de bijl wordt gezet in de reclame-
investeringen. Wetenschappelijke studies 
hebben echter aangetoond dat dit op de 
lange termijn schadelijk is voor het 
merkimago.

een promotieactie is dus niet altijd een 
goed idee vanuit marketingstandpunt? 
Indien een merk heel vaak in promotie 
staat, dan gaat de gepercipieerde 
meerwaarde voor de klant achteruit. Op 
den duur neemt men de lagere 
promotieprijs als uitgangspunt, en dus niet 
meer de oorspronkelijke hogere prijs. 
Consumenten zijn dan vaak niet meer 
bereid om de volle prijs te betalen. Ze 
wachten liever af tot het product weer in 

Bij Match
Voor 200 gram La Brique 
betaalden we � 2,84, en 
kregen we 20 gram "gratis". 
Vóór deze "aanbieding" kostte 
200 gram � 2,38, zo ziet u op 
het oude prijsetiket dat zich 
halvelings onder het nieuwe 
bevindt. Voor 20 gram extra 
betaalden we dus � 0,46 ... In 
werkelijkheid gaat het niet om 
een aanbieding, maar om een 
verborgen prijsstijging!
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Een grote verpakking  
is niet altijd voordeliger 
dan een kleine

kunnen ze immers een gevoel van 
urgentie uitlokken. 
In feite spelen marketeers hiermee in op 
ons jagersinstinct. Net als een prooi 
stimuleert een tijdelijk koopje ons om nú 
in actie te schieten, voor het te laat is. We 
hebben dan de neiging om minder 
rationeel te denken en durven overhaast 
te beslissen. 
Nog efficiënter is om de aanbieding niet 
alleen tijdelijk, maar ook schaars te 
maken. "Onderzoek toont aan dat mensen 
meer ingaan op een promotie als het 
aantal stuks dat u mag aankopen, wordt 
beperkt", zo stelt marketingexperte 
Malaika Brengman. "Dan denken ze 
automatisch dat het om een goeie deal 
gaat en daar reageren ze op."

Tegenwoordig worden er ook volledig 
gepersonaliseerde promoties gegeven. Dat 
gebeurt op basis van het aankoopverleden 
van de klant, zoals geregistreerd in zijn 
klantenkaart. Deze worden dan afgedrukt 
op de achterzijde van het kassaticket. U 
kunt promotionele aanbiedingen 
ondertussen ook via uw smartphone 
ontvangen.
  
Hoe goed moet een deal zijn om  
de verkoopcijfers te bevorderen?  
Promoties in supermarkten zijn soms echt 
peanuts. Veel kunt u er niet mee besparen 
of de gratis hoeveelheid die u krijgt, is 
lachwekkend. Toch laten consumenten zich 
erdoor verleiden en verbeteren ze de 
verkoopcijfers. Dat komt omdat veel 
mensen in de supermarkt snel willen 
winkelen en vaak minder bewuste keuzes 
maken. Om tijd te winnen, hanteren ze een 
simpele beslissingsregel, zoals "ik neem 
het merk dat in promotie is, want dat zal 
wel voordelig zijn". Hoeveel voordeel ze 
ermee doen, daar staan ze niet altijd bij stil. 
Ze hebben overigens zelden richtprijzen in 
hun hoofd waarmee ze kunnen vergelijken. 
Om écht geld te besparen, doen 
consumenten er goed aan om de prijs per 
eenheid nauwlettend in de gaten te 
houden. Dan zullen ze merken dat niet elke 
promotie is wat ze lijkt, dat 
familieverpakkingen niet altijd voordeliger 
zijn dan kleine verpakkingen en dat 
goedkopere alternatieven niet op 
ooghoogte, maar veeleer onderaan in het 
schap liggen.

Bij Carrefour
Voor een grote fles met 
3,96 liter wasmiddel 
betaalden we op het 
ogenblik van ons 
onderzoek ₣ 21,60. Een 
kleine fles met 2,37 liter 
kostte � 9,95. Dat wil 
zeggen dat het wasmiddel 
uit de grote fles  per liter  
₣ 1,26 méér kostte! Per 
wasbeurt betekent dit  
₣ 0,08 méér. Een grote 
verpakking is dus niet altijd 
voordeliger.

is maxi voordelig? niet altijd
Naast promoties zijn er ook de 
familieverpakkingen of maxipacks die de 
indruk wekken van een voordelige keuze.  
Hoe meer u koopt, hoe minder u betaalt 
per kilogram of per liter. Dat deze 
redenering niet altijd klopt, hebben we in 
het verleden al een paar keer vastgesteld. 
In dit onderzoek botsten we wederom op 
straffe voorbeelden. 
Zo betaalden we in een winkel van Makro 
per liter méér voor olijfolie van Bertolli uit 
een grote fles dan voor dezelfde olie uit 
een kleinere fles. En in Carrefour was een 
grote verpakking Dixan Lavender Fresh per 
liter duurder dan hetzelfde wasmiddel uit 
een kleinere fles. 
Ook multipacks zijn niet altijd voordeliger. 
Zo stelden we in een vestiging van Match 
vast dat u beter aparte flessen Cristaline 
bronwater in uw winkelkarretje legt. Voor 
een verpakking met zes stuks, betaalden 
we immers � 0,60 - of � 0,10 per fles 
- méér. In een winkel van Champion gold 
hetzelfde voor Minute Maid fruitsap. En in 
een AD Delhaize kocht u beter twee 
individuele doosjes Kleenex dan een 
duopack ...

Foute etiketten
Reden te meer om de prijs per kilo of per 
liter (de zogenaamde eenheidsprijs) goed 
in de gaten te houden als u winkelt. Maar 
soms is zelfs dat niet genoeg ... 
Op het prijsetiket van een product staat 
doorgaans ook het gewicht per stuk 
vermeld. Op basis van de eenheidsprijs en 
dit gewicht, wordt de prijs per stuk 
berekend ... En daar loopt het soms fout. 
We stelden vast dat het gewicht op het 
prijsetiket niet altijd overeenkomt met het 
nettogewicht dat op de verpakking staat 
vermeld. We botsten op een aantal 
gevallen waarbij er méér gewicht werd 
aangerekend dan we mee naar huis 
kregen. Dan betaalt u uiteraard méér per 
kilo dan de geafficheerde eenheidsprijs 
doet uitschijnen!  
Zo stonden doosjes geitenkaas in de 
winkelrekken bij Match geafficheerd als 
zijnde doosjes van 200 gram. De 
verpakking verraadde echter dat de 
doosjes slechts 150 gram kaas bevatten. 
Gevolg is dat u ₣ 0,53 voor lucht betaalt.
Ook bij Carrefour, Carrefour Discount, 
Carrefour Market en Intermarché stelden 
we dergelijke fouten vast.

Bewuste misleiding?
Worden consumenten bewust bedot? 
Misschien wel, misschien niet. Retailers en 
marketeers wéten dat consumenten in de 
winkel niet altijd alles tot in de puntjes 
onderzoeken en vaak op automatische 
piloot winkelen. Sommigen maken daar 
misbruik van. 
Toegegeven, in een supermarkt werken tal 
van mensen die de prijzen moeten zetten 
en de schappen moeten bijvullen. Een 
foutje is snel gemaakt. Het is wel bizar dat 
zogenaamde foutjes zo vaak in het 
voordeel van de handelaar uitdraaien ...  
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In promotie: 
2 tips + 1 gratis!

Bewust winkelen
wat gaat er precies door uw 
hoofd net vóór u de beslissing 

neemt om iets al dan niet te kopen? Veel 
mensen weten dit niet goed omdat ze 
winkelen op automatische piloot. Die 
onoplettendheid kan u geld kosten. U 
kunt zich voornemen om bewuster te 
winkelen en meer tijd te nemen om pro-
ducten te vergelijken. Tijd kost natuur-
lijk ook geld ...

Wat hebben we geleerd? 
waar u op moet letten als u winkelt in 
de supermarkt.  
1) Ga niet blindelings in op aanbiedingen. 
Onderzoek eerst of het écht om een 
goede deal gaat. 
2) Sporen van misleiding worden niet 
altijd gewist.  Zoek naar oude prijsetiket-
ten die de oorspronkelijke prijs verraden. 
3) Vergelijk prijzen per kilogram of per 
liter. Controleer ook of het prijsetiket 
klopt.

Wees assertief
Hebt u het gevoel dat u onrechtmatig te 
veel hebt betaalt? Durf een handelaar 
daarop aanspreken. reikt deze u geen 
oplossing aan? Dan kunt u eventueel een 
klacht indienen bij de Algemene Direc-
tie Controle en Bemiddeling van de FOD 
economie. Voor meer informatie: mail 
naar eco.inspec.fo@economie.fgov.be 
of bel 02 277 54 84.

deel uw vaststellingen

Komt u in de winkel voorbeelden tegen van 
schijnpromoties, foute etiketten of een 
andere vorm van misleiding? Neem er een 
foto van en deel die met ons en andere 
consumenten via de webpagina 

www.testaankoop.be/luchtinpakjes 

Hoe groter de input, hoe meer gewicht wij in 
de schaal kunnen leggen om misleidende 
praktijken een halt toe te roepen.

Bewuste misleiding is in elk geval geen 
slimme strategie, zo vertelt professor 
Brengman: "Op korte termijn levert dat 
misschien extra geld op. Maar als 
bedrijven door de mand vallen, verliezen 
ze het vertrouwen van de consument. En 
dan zal deze mogelijk elders zijn 
boodschappen gaan doen of voor andere 
merken kiezen."

werk aan de winkel
In dit onderzoek kwamen we gelukkig niet 
alleen wanpraktijken tegen. Verschillende 
supermarkten gaven het goede voorbeeld. 
Zij bewijzen dat het mogelijk is om op een 
eerlijke en correcte manier handel te 
drijven. Als zij het kunnen, kunnen 
andere het ook. Daarom vragen wij aan 
handelszaken die "achterblijven" om hun 
marketingstrategie te herbekijken en 
nauwkeuriger te werk te gaan bij het 
zetten van prijzen. 
Aan de minister van Consumentenzaken 
vragen we om aandacht te schenken aan 

deze problematiek en maatregelen te 
treffen om misleidende praktijken een halt 
toe te roepen. 
En aan u, de consumenten, vragen we om 
uw ogen open te houden. Houd uw 
aandacht erbij als u winkelt. Bedriegelijke 
praktijken gebeuren soms vlak voor uw 
ogen. Durf de verantwoordelijke aan te 
spreken als u iets opmerkt dat niet door de 
beugel kan. Uw klacht is misschien het 
laatste zetje dat een winkel nodig heeft om 
in de rij te lopen ... ¬    

Bij meerdere winkels

Bij Delhaize

Op het prijsetiket ziet u 
dat een verpakking 
Philadelphia light wordt 
voorgesteld als een 
vlootje van 200 gram. De 
verpakking verraadt 
echter dat een vlootje 
slechts 185 gram weegt.  
Die 15 gram verschil zit 
wel verrekend in de prijs!  
Vlootjes van 185 gram 
zijn oorspronkelijk 
bedoeld voor verkoop in 
een multipack.

Normaal kost een pak Soubry 
Capellini � 0,55. Het 
oorspronkelijke prijsetiket dat 
dit bewijst, wordt niet 
verstopt. Het bordje dat 
daarnaast hangt, doet 
uitschijnen dat de pasta in de 
aanbieding staat. Maar kijk 
eens naar de prijs die dáárop 
staat:  � 0,65 ... Dit is geen 
aanbieding, maar een 
prijsstijging die in de kijker 
wordt gezet! 

Houd uw aandacht erbij 
als u winkelt. Bedrog 
gebeurt soms vlak  
voor uw ogen


