
OPGELAPTE 
iPHONES

Een opgeknapte tweedehands-iPhone is 
goedkoper dan een nieuwe, maar is zo’n 

exemplaar ook echt een koopje? 
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Wie niet op zoek is naar het nieuwste 
van het nieuwste kan kiezen voor een re-
furbished smartphone. Dat is een twee-
dehandstelefoon die is gecontroleerd op 
belangrijke onderdelen als scherm, be-
huizing, knoppen, camera’s en accu. De 
slechtwerkende of versleten onderdelen 
zijn indien nodig vervangen door nieuwe. 
Een gebruikt toestel krijgt zo een tweede 
leven. Dat heeft voordelen: je koopt een 
smartphone voor een scherpere prijs én 
je bent duurzaam bezig. 
De markt voor gereviseerde toestellen is 
de afgelopen jaren fors gegroeid. Hoe-
wel er refurbished smartphones van ver-
schillende merken te koop zijn, bestaat 
het aanbod grotendeels uit iPhones. 
De toestellen van Apple behouden hun 
waarde lang; Apple biedt in de regel 
meer dan vier jaar ondersteuning van 
iOS-software. Daardoor kan een iPhone 
langer meegaan dan een telefoon van 
een ander merk. Apple zelf verkoopt in 
Nederland geen refurbished toestellen. 
Daarvoor kun je terecht bij gespeciali-
seerde winkels, en ook bij grote web-
winkels als Bol.com.  
Bij negen winkels kochten we telkens 
twee vergelijkbare refurbished iPhone 
6s-toestellen met 16 GB. We controleer-
den ze op krassen en andere beschadi-
gingen en checkten van alle onderdelen 
de kwaliteit, montage en werking. Voor-
al het scherm, de camera en de accu 
hadden onze aandacht. Naast de tech-
nische test (zie het kader) onderzochten 
we de prijzen en voorwaarden. Ook 
vroegen we ons panel naar hun mening 
over hun refurbished smartphones.  

Gokken
Alle toestellen waren van een mindere 
kwaliteit dan een gloednieuwe iPhone 6s. 
De mate waarin verschilt behoorlijk; van 
‘zo goed als nieuw’ tot ‘miskoop’, zelfs 
tussen twee bij dezelfde aanbieder ge-
kochte toestellen. Daardoor is het kopen 
van een refurbished iPhone een ware 
gok. Van de 18 geteste toestellen be-
schouwen we eenderde als ‘goede deal’: 
een goede kwaliteit tegen een scherpe 

TEST REFURBISHED SMARTPHONES

HET BLIJFT EEN GOK
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TEKST STEFAN VRIJDAG

KOOPTIPS
• Je hebt altijd  

14 dagen 
bedenktijd na 
levering door 
een webwinkel: 
je kunt een pro-
duct dan zon-
der motivatie 
terugsturen.   

• Koop een toe-
stel met een zo 
lang mogelijke 
garantie (ook 
op de accu).
Vaak krijg je 
24 maanden 
garantie, maar 
bij één verkoper 
uit de test was 
dat maar 12 
maanden.  

• Vergelijk de  
refurbished- 
toestelprijzen 
altijd met de 
actuele prijzen 
van een nieuw 
toestel. Kortin-
gen lijken vaak 
groter dan ze 
zijn.  

• Let goed op de 
conditie en wat 
de verkoper 
verstaat onder 
refurbished, 
want dat ver-
schilt sterk per 
winkel.  

• Twijfels over 
een aanbie-
der? Kijk of er 
online klachten 
te vinden zijn, 
bijvoorbeeld op 
Klachtenkom-
pas.nl en het 
Consumenten-
bondforum.

prijs. De refurbished iPhone 6s-modellen 
die we kochten, waren gemiddeld 17% 
goedkoper dan de laagste prijs van een 
nieuw toestel; dat scheelt €72. Relatief 
geen heel groot prijsverschil. Er zijn 
uitschieters naar boven (Centralpoint: 
28% goedkoper) en beneden (Leapp: 
9% goedkoper); zie de tabel. Bij andere 
iPhone-typen zijn de prijsvoordelen ook 
klein. Een refurbished iPhone 7 128 GB 
levert je gemiddeld 14% voordeel op, bij 
een model met 32 GB is dat maar 3%.  
Sommige winkels geven je het idee 
dat het voordeel veel hoger is. Forza 
Refur bished vermeldt voor een iPhone 
6s zelfs een korting van 44%. Dat klopt 
als je de originele adviesprijs gebruikt 
in de berekening, maar niet als je uit-
gaat van de actuele laagste prijs (het 
voordeel is dan slechts 19%). Ook bij 
YourMacStore, Leapp en Smart2Have 
zagen we oorspronkelijke adviesprijzen 
en te rooskleurige kortingen.  
Er zijn dure en goedkope refurbished- 
winkels. Renewd levert toestellen aan 
Bol.com, YourMacstore en Centralpoint. 
Over het algemeen zijn de prijzen bij 
deze winkels aan de hoge kant. Het komt 
zelfs voor dat je meer moet betalen voor 
een refurbished toestel dan voor een 
nieuwe. Ook Leapp is doorgaans duur. Bij 
Forza, Swoop en Coolmix zijn de toestel-
len over het algemeen het goedkoopst.  

‘Zo goed als nieuw’
Refurbished iPhones zijn er in meerdere 
‘condities’ voor uiteenlopende prijzen: 
hoe beter opgeknapt, hoe hoger de 
prijs. De aanbieders drukken de staat op 
verschillende manieren uit, bijvoorbeeld 
in sterren of in tekst: ‘lichte gebruiks-
sporen’, ‘lichte cosmetische gebruiks-
sporen’ en ‘zo goed als nieuw’. Voor de 
test kochten we toestellen in de best 
beschikbare conditie. Alle winkels geven 
aan dat ze de iPhones controleren op 
meerdere punten en de toestellen ver-
nieuwen waar nodig. Welke onderdelen 
er precies vervangen worden en in welk 
geval is niet altijd duidelijk.  
De toestellen zien er aan de buitenkant 

Bij webshops 
geldt een 

bedenktijd 
van 14 dagen

Kortingen 
lijken vaak 
groter dan 

ze zijn

Kijk ook 
of er online 
klachten te 
vinden zijn

 Bij de meeste 
toestellen uit de 
test is de accu niet 
vernieuwd”

meestal uit zoals beloofd. Maar Forza 
Refurbished slaat de plank behoorlijk 
mis. Bij beide toestellen zou het uiterlijk 
‘vrijwel niet van nieuw te onderschei-
den’ zijn, maar er zijn duidelijk zichtbare 
gebruikssporen. Bij één model is het vuil 
niet van het scherm te verwijderen en 
is de achterkant op sommige plaatsen 
sterk verkleurd. Bij het andere model  
zie je krassen op het scherm en putjes  
in de behuizing. Bij een van de twee  
tot nieuw bestempelde toestellen van 
Centralpoint zit het scherm los. En bij 
een toestel van Smart2have.com zijn  
er gebruikssporen zichtbaar.  

Geen nieuwe accu 
De accu is een cruciaal onderdeel van 
een smartphone. Geen enkele refur-
bished-aanbieder stopt in elke iPhone  
een nieuwe accu. Forza geeft als enige 
specifiek aan wanneer de accu ver-
nieuwd wordt: als hij minder dan 85% 
van de oorspronkelijke capaciteit heeft 
of meer dan 500 keer aan de oplader is 
geweest. Swoop en Coolmix geven aan 
de accu te vervangen wanneer ze dat 
nodig vinden. Uit onze meting van de 
accu’s blijkt dat de gemiddelde capa-
citeit 87% is. Bij de meeste iPhones uit 
de test is de accu niet vernieuwd. Twee 
toestellen van Swoop en YourMacStore 
en één toestel van Centralpoint lijken een 
nieuwe accu te hebben.  
We hebben de staat van de accu ook 
bepaald aan de hand van een praktijk-
proef. Hierbij lieten we alle toestellen 
tegelijkertijd een video afspelen met het 
scherm continu aan op maximale helder-
heid. Vervolgens hebben we genoteerd 
wanneer de accu van de toestellen >> 
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  OP ONZE SITE  
Op consumentenbond.nl/refurbished 
staan meer resultaten van ons 
panelonderzoek naar refurbished 
smartphones. Ook vind je er tips en 
een video van de test.  

‘Ongelooflijk 
hoeveel moeite 
het kost om een 
iPhone uit elkaar 
te halen, met al 
die connectoren, 
kabeltjes en 
schroe!es.  
Met elke nieuwe  
iPhone maakt 
Apple de repa-
reerbaarheid 
moeilijker en dat 
is jammer. Ook 

een accu is door 
een leek niet te 
vervangen. Apple 
wil volledige 
controle: zelfs op 
onderdelen ter 
groo"e van een 
speldenknop  
staat het logo. 
Er schijnt veel 
namaak te zijn  
op de refurbished- 
markt, maar in 
de test troffen 

we weinig nep-
onderdelen aan.  
Al is het verschil 
tussen namaak  
en echt soms 
moeilijk vast te 
stellen. Bij een 
refurbished- 
iPhone weet je 
gewoon niet  
wat je krijgt.  
Zelf zou ik er 
daarom niet snel 
een kopen.’

REDACTEUR-ONDERZOEKER STEFAN 
VRIJDAG: ‘ZELF ZOU IK NIET SNEL EEN 
REFURBISHED TOESTEL KOPEN’

Met elke iPhone 
maakt Apple de 

repareerbaarheid 
moeilijker

TEST REFURBISHED SMARTPHONES

leeg was. Een toestel van Coolmix ging 
als eerste uit: na 4,5 uur. Uitgezonderd 
de toestellen van YourMacStore en Cen-
tralpoint presteerde van alle aanbieders 
minimaal één toestel matig. Opvallend 
genoeg gingen de beide accu’s van 
YourMacStore langer mee op een lading 
dan die van een nieuwe iPhone (5,5 uur).   

Garantie
Onlangs werd bekend dat Apple bij 
onder andere de iPhone 6s de presta-
ties op bepaalde momenten vermindert 
als de accu verouderd is. Apple neemt 
daarvoor diverse maatregelen (zie ook 
het nieuwsbericht op pagina 6). Zo kun 
je voor €29 de accu laten vervangen. 
We vroegen de refurbished-aanbieders 
wat je mag verwachten als het toestel 
trager werkt door een verouderde accu. 
De meeste winkels beroepen zich op 
de garantieperiode. Coolmix en Swoop 
vervangen een verouderde accu binnen 
de wettelijke garantietermijn van zes 
maanden. Bij problemen vervangen 
Forza en Smart2have de accu tijdens 
de gehele garantieperiode kosteloos. 
Bol.com geeft aan dat je eerst moet 
aantonen dat het toestel trager is. Dat 
lijkt ons een lastige klus. 4Launch is 

GOKKEN MET GROUPON
We hadden graag ook Groupon in de 
test meegenomen, maar dat paste 
niet in ons testschema vanwege de 
lange levertijd (in ons geval meer dan 
drie weken). Jammer, want het aantal 
klachten dat wij krijgen over refurbis-
hed-producten gekocht via Groupon is 
een stuk groter dan bij andere aanbie-
ders. Groupon doet zaken met diverse 
buitenlandse leveranciers. In de kleine 
lettertjes staat dat je bij Groupon al- 
leen een ‘voucher’ koopt waarmee je 
de iPhone bij een derde partij afneemt. 
Groupon lijkt daarmee verantwoorde-
lijkheid te willen afschuiven, want klan-
ten worden bij problemen regelmatig 
doorverwezen naar die partij en van 
het kastje naar de muur gestuurd. De 
prijs is vaak aantrekkelijk, maar het is 
ook een grotere gok.

HOE WIJ TESTEN
Elke iPhone is getest op accuduur en 
camera- en schermkwaliteit. De toestellen 
zijn opengemaakt en van binnen bekeken. 
Daarbij is gelet op de staat van de dock 
connector (die zorgt ervoor dat stroom van 
de kabel naar de accu gaat) en het moeder-
board. Er is onder meer gecontroleerd op 
slijtage en vuil. De accu is doorgemeten en 
bij de accessoires is nagegaan of ze overeen-
komen met die van een nieuw toestel. Een 
nieuwe iPhone diende telkens als referentie.

‘coulant met de garantieafhandeling’ als 
de accu afwijkende testwaarden heeft. 
Alleen Leapp stelt concreet dat de accu 
wordt vervangen als de capaciteit lager 
is dan 75% (gratis binnen een jaar, daar-
na kost het €29). YourMacStore volgt 
Apple’s prijsverlaging en rekent ook 
€29 voor het vervangen van de accu. 
Alle winkels behalve 4Launch geven  
24 maanden garantie op een toestel 
(maar soms dus niet op de accu); bij 
4Launch krijg je 12 maanden garantie.  
Dat garantie op een refurbished  
smartphone belangrijk is, blijkt uit ons 
panel onderzoek. Van de 500 panel-
leden geeft bijna een kwart aan dat  
hun gereviseerde toestel een of meer 
mankementen heeft vertoond. Bij 1 op 
de 10 toestellen was er iets mis met de 
accu en bij 1 op de 20 met het scherm. 
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YourMacStore 16 GB spacegrijs €439 €60 14% ««««« ja 24

Centralpoint 16 GB spacegrijs €389 €110 28% «««« ja 24

Smart2have.com 16 GB spacegrijs €409 €90 22% «««« ja 24

Bol.com 16 GB zilver €439 €60 14% «««« ja 24

YourMacStore 16 GB zilver €439 €60 14% «««« ja 24

Bol.com 16 GB goud €439 €60 14% «««« ja 24

4Launch 16 GB spacegrijs €446 €53 12% «««« nee 12

4Launch 16 GB zilver €446 €53 12% «««« nee 12

Swoop 16 GB spacegrijs €449 €50 11% «««« nee 24

Leapp 16 GB zilver €459 €40 9% «««« nee 24

Leapp 16 GB spacegrijs €459 €40 9% «««« nee 24

Coolmix 16 GB zilver €395 €104 26% ««« nee 24

Smart2have.com 16 GB zilver €409 €90 22% ««« nee 24

Swoop 16 GB zilver €449 €50 11% ««« nee 24

Centralpoint 16 GB zilver €389 €110 28% «« nee 24

Coolmix 16 GB spacegrijs €395 €104 26% «« nee 24

Forza Refurbished 16 GB zilver €419 €80 19% «« nee 24

Forza Refurbished 16 GB spacegrijs €419 €80 19% « nee 24
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Prijzen zijn van eind november •*Het verschil met de nieuwprijs is berekend aan de hand van de laagst 
gevonden prijs van een iPhone 6s 16 GB (€499) • Het testresultaat voor het toestel is bepaald aan de 
hand van oordelen voor de accu, dock connector, camera’s en het scherm • Een goede deal is een toestel 
met vier of vijf sterren dat €60 of meer goedkoper is dan het laagst geprijsde nieuwe toestel.

Test refurbished 
smartphones
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Desondanks zijn de meesten tevreden 
over het apparaat en de winkel waar ze 
het toestel kochten.  

Goed scherm 
De schermkwaliteit van refurbished 
 toestellen is meestal in orde. Het aan-
raakdeel werkt goed en het scherm  
en de kleuren komen overeen met die 
van een nieuw toestel. Bij sommige   
toestellen wijkt de kleur af, bij een 
 model van Swoop heeft het scherm  
een rode zweem.   
Een ander belangrijk onderdeel is de 
camera. Zowel bij de voor- als achter-
camera zijn er vaak kleine afwijkingen  
in kleur, scherpte en belichting. Op 
sommige testfoto’s vertaalt zich dat in 
een gele tint of een donker beeld. Bij 
een toestel van Swoop geeft de camera 
aan de achterkant een witte gloed en  
is de foto minder scherp. Bij de achter-
camera zijn de foto’s te donker. 
De knoppen werkten bij alle toestel-
len naar behoren. Ook de homeknop 
en vingerafdrukherkenning (TouchID) 
deden het bij elk toestel goed. Bij een 
toestel van Coolmix zit de homeknop 
los en dat kan op den duur voor pro-
blemen zorgen in het gebruik.

Accessoires 
Bij een nieuwe iPhone zit altijd een 
usb-oplader, Lightning-naar-usb-kabel 
en Earpods (Apple-oordopjes). 4launch 
is de enige die ook oordopjes meelevert,  
maar niet de originele Earpods. Bij een 
van de toestellen van Leapp ontbreekt 
de oplader en Swoop levert een ander 
type dan die van Apple. Bij de telefoons  
van 4Launch en Coolmix zit een Light-
ning-kabel die niet bij Apple vandaan 
komt. Bijna alle toestellen hebben een 
lader en adapter waarvan de tekstjes, 
logo’s en soms het materiaal van de 
 lader afwijken van het nieuwe Apple- 
toestel. Dat wijst mogelijk op namaak. 
Alle laders en kabels werken goed,  
blijkt uit de test, maar aan het gebruik 
van namaakkabels kleven risico’s. Het  
is bekend dat ze oververhit kunnen 
raken en zo tot brandschade kunnen 
leiden.  <<
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SMAAKT DIT NAAR MEER?
Ontdek gratis 2 maanden* lang alle tests 
en tips van de Consumentenbond.

7

LOGO PLUS PAY OFF

OPRECHT

Eerlijk, maar ook eerzaam. Hartgrondig en loyaal. 
Serieus, open en rechtschapen. Alle kwaliteiten die 
je toe wil schrijven aan de consumentbond zitten 
samengepakt in één woord. Het kan eigenlijk 
niet mooier. De extra lading die in de twee losse 
lettergrepen zit – op recht – versterkt nog eens 
dat het bij de consumentenbond om consumenten-
recht draait.

nummer 3 • maart 2018 • €7,25

EVEN OMRIJDEN TESTS DEZE MAANDALWEER DUURDER
Overstappen naar een andere bank 
kan tientallen euro’s per jaar schelen

Bij de ene Jumbo of Hoogvliet ben je 
goedkoper uit dan bij de andere

Elektrische tandenborstels • Buggy’s 
Virusscanners • Vaatwassers

VIEZE HUISJES
HET ONDERZOEK DAT AL 

VEEL STOF DEED OPWAAIEN

*) maandelijks opzegbaar, ook tijdens de eerste 2 maanden
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