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Is-ie nog te 
repareren?

TV-REPARATIES

‘Een zachte tik en mijn zeven jaar oude 
lcd-tv ging eind 2016 middenin een 
spannende film op zwart’, vertelt  Martin 
Stift uit Amstelveen. Navraag bij verko-
per BCC en bij fabrikant  Philips leert dat 
de tv niet meer te repareren is: er zijn 
geen onderdelen meer. Maar Stift geeft 
niet op, gaat zoeken op internet en vindt 
een reparateur die de tv de volgende 
middag bij hem thuis repareert. ‘Binnen 
20 minuten, voor €135 met een jaar 
garantie op de reparatie.’ 

RESERVE-ONDERDELEN
Stift is verbijsterd; hij deelt zijn ervaring 
op onze community en vraagt zich 
af hoe dit kan. Wij vroegen tv-impor-
teurs, -winkeliers en -repara teurs om 
een reactie en dan blijkt dat reparatie 
van (ou dere) tv’s bepaald niet vanzelf-
sprekend is. 
Eén van de oorzaken is dat bij lcd-tv’s 
meestal complete modules vervan - 
gen moeten worden. Vroeger bestond 
een tv uit meer losse onderdelen en 
die kon je wat makkelijker vervangen. 
Tegenwoordig gaat het om een paar 
mo du les (zie het schema op pagina 
25), waarvan de componenten niet of 
nauwelijks repareer- of vervangbaar zijn. 
Ook zitten printplaten nu heel anders in 
elkaar dan ten tijde van de beeldbuis.  
Zo zijn er speciale robots nodig om  
‘microscopisch’ te solderen op de  
– soms meerlaagse – printplaten. De 
 reparatie- en vervan gingskosten van 
een complete module zijn uiteraard 
 hoger dan die van kleine onderdelen.
Naast minder reparatiemogelijkheden 
speelt het gebrek aan reserve-onder-

Het gebeurt natuurlijk altijd nádat de garantie is 
verlopen: de tv doet het ineens niet meer. En dan 
moet je soms van goeden huize komen om hem 
gerepareerd te krijgen, laat staan kosteloos. 

KAPOTTE TV

©



  CONSUMENTENBOND.NL CONSUMENTENGIDS DECEMBER 2017  23

TEKST ARJEN OVING, KAREN REIJNEVELD

deugdelijk product overstijgt de twee 
jaar fabrieksgarantie die de tv-fabrikant 
geeft. Alleen is onduidelijk hoelang je 
mag verwachten dat een tv meegaat 
en dus ook of de verkoper nog aan te 
speken is bij oudere defecte tv’s. 

GEBRUIKSDUUR
In reactie op de ervaring van Stift geeft 
Philips aan ‘zich te houden aan de 
richtlijnen in de gebruiksduurlijst van 
brancheorganisatie Uneto-VNI’ (zie 
het kader op pagina 24). In de praktijk 
komt het erop neer dat winkeliers en 
fabrikanten op basis van de leeftijd van 
je tv bepalen of ze tot iets ver plicht 
zijn en hoeveel de tv nog waard is. De 
tv van Stift is een stuk ouder dan de 
vijf jaar die de Uneto-lijst aangeeft als 
verwachte gebruiksduur bij een tv van 
deze prijs (hij kostte €850). Een winke-
lier als BCC zal in zo’n geval weinig  >> 

TV KAPOT?
• Neem altijd 

contact op met 
de winkel, want 
die is verant
woordelijk voor 
de kwaliteit van 
het gekochte 
product. Zorg 
wel dat je voor
bereid bent: van 
welk jaar is de 
tv en is er online 
relevante infor
matie te vinden 
over defecten bij 
dit model? 

• Laat het weten 
en vastleggen 
als je denkt 
recht te hebben 
op koste loze 
reparatie. 

• Vraag of de tv 
thuis bekeken en 
eventueel gere
pareerd kan wor
den. Wanneer 
dat niet mogelijk 
is, pak de tv dan 
voorzichtig en 
goed in voordat 
je hem vervoert. 

• Maak indien 
mogelijk thuis 
alvast foto’s 
waarop je het 
probleem duide
lijk kunt zien. 

• Vraag de win
kelier om een 
innamebevesti
ging waarin de 
staat van de tv 
wordt beschre
ven. Mocht hij 
gerepareerd 
kunnen worden, 
vraag dan een 
gespecificeerde 
prijsopgave van 
de reparatie. 

Vraag om 
een inname-
bevestiging 

en een  
prijsopgave

Vraag of 
de tv thuis 

bekeken kan 
worden

Altijd  
contact op-
nemen met 
de winkel 

KWETSBAAR SCHERM
‘Aan een tv die op zwart gaat, is 
nog wel wat te redden’, vertelt een 
reparateur. ‘Je moet je meer zorgen 
maken als er een streep in het beeld 
zit. Dan is er hoogstwaarschijnlijk 
wat mis met het scherm: het duurste 
en tegenwoordig kwetsbaarste 
 onderdeel van de tv. Zit er een ster 
in? Dan is er waarschijnlijk druk 
uitgeoefend op het scherm. Maar 
een barst zonder stervorm kan zelfs 
spontaan ontstaan doordat de be
huizing te strak zit.’

delen een rol, waar Stift ook mee te 
maken kreeg. Fabrikanten hebben 
onderdelen maar een beperkte tijd 
op voorraad. Zo meldt bijvoorbeeld 
Panasonic een maximum van zeven 
jaar en houden Samsung en LG het 
op minimaal vijf jaar. Maar van diverse 
reparateurs en winkeliers horen we dat 
het in de praktijk vaak veel korter is, 
vooral bij goedkopere tv’s en tv’s van 
kleinere merken. 
De fabrikanten hebben het zichzelf 
moeilijk gemaakt: de modules zijn in 
iedere tv anders. En omdat er elk jaar 
een nieuwe serie tv’s in de winkels staat, 
moeten de fabrikanten ook elk jaar 
nieuwe reserve-onderdelen maken en 
op voorraad houden. 

EUROPESE VERSCHILLEN
Internationaal gezien is er voor tv-  
fabrikanten weinig stimulans om vol-
doende reserve-onderdelen in voorraad 
te hebben. In veel landen hebben 
 consumenten minder rechten dan in 
Nederland en komen winkeliers en 
fabrikanten er vaak wel mee weg als een 
tv na twee jaar (fabrieksgarantie) niet 
meer gerepareerd kan worden. 
De EU wil het repareren van produc ten 
stimuleren (zie het kader op pagina 25). 
Een van de gewenste maatregelen is dat 
fabrikanten moeten aangeven hoe lang 
reserve-onderdelen beschikbaar zijn. 
Zo’n verplichting is er sinds een paar 
jaar in Frankrijk, al moet je vaak goed 
zoeken naar deze informatie. Vreemd 
genoeg worden er kortere periodes 
genoemd dan in Nederland; zo varieert 
het van twee jaar bij LG en Samsung 
tot vijf jaar bij Panasonic. Waarschijnlijk 
komt dat dichter bij de praktijk dan de 
tijds duren die wij kregen.
Ook als er wel onderdelen leverbaar 
zijn, blijft de vraag of reparatie rendabel 
is. En wie die gaat betalen. De wet stelt 
dat degene bij wie je de tv hebt gekocht 
verantwoordelijk is voor de kwaliteit 
ervan. Gaat de tv – bij normaal gebruik –  
eerder kapot dan je mag verwachten, 
dan is de verkoper verantwoordelijk 
voor kosteloze reparatie of vervanging. 
De periode waarin je recht hebt op een 

Wij vinden dat 
Uneto-VNI een te 
korte gebruiksduur 
aanhoudt, vooral 
voor goedkopere 
tv’s”
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GEBRUIKSDUUR EN 
REPARATIEKOSTEN 
Wie met een kapotte tv teruggaat 
naar de winkel, krijgt te maken met 
de discutabele Uneto-VNI gebruiks-
duurlijst. Daarin staat een verwach-
ting van het aantal jaren dat tv’s 
en andere elektronische producten 
gemiddeld gebruikt worden. 

De gemiddelde gebruiksduur-
verwachting voor tv’s volgens 
Uneto-VNI:
• 3 jaar (36 maanden) voor tv’s   

tot €300  
• 4 jaar (48 maanden) voor tv’s  

van €300 - €500
• 5 jaar (60 maanden) voor tv’s  

van €500 - €1000
• 6 jaar (72 maanden) voor tv’s  

van meer dan €1000 

Winkeliers gebruiken deze lijst ook 
om te bepalen hoe de reparatie-
kosten verdeeld moeten worden. 
Wanneer een reparatie ‘levens-
verlengend’ is, is het volgens de wet 
redelijk dat de consument eraan 
meebetaalt. 
Een voorbeeld: een tv van €850 is  
na drie jaar defect. De reparatie kost 
€300 en is levensverlengend. Omdat 
er drie van de verwachte vijf jaar 
verstreken zijn, rekent de winkelier 
als consu menten bijdrage aan de 
reparatie: 3/5 van €300 = €180. De 
resterende €120 neemt de winkelier 
voor zijn rekening. 
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TV-REPARATIES

ver plichting meer voelen om de tv te 
laten repareren. 
De lijst is een richtlijn volgens Uneto- 
VNI, maar hij wordt vrij strak gehan-
teerd: een tv van zeven jaar wordt al snel 
gezien als afgeschreven. Met een defect 
is zo’n tv dus eigenlijk waardeloos. Het 
is voor de winkelier dan interessanter 
om een nieuwe tv te verkopen dan om 
de oude te repareren, ook al zou je de 
reparatie helemaal zelf betalen.
De Uneto-lijst gaat uit van een ge-

geen complete module vervangen, 
alleen een paar kleine onderdelen. Een 
voedingsmodule is meestal met zo’n 
onderdeel te repareren. Bij de beeldmo-
dule en ledverlichting van het scherm 
lukt dit soms, maar bij het moederbord 
helaas zelden (zie ook het schema 
rechtsonder).

ONAFHANKELIJK
Een onafhankelijke reparateur inscha- 
kelen is een interessante optie als je 
niets meer hoeft te verwachten van  
de verkoper. In theorie is dat zodra  
het recht op een deugdelijk product 
vervalt. In de praktijk zal het vaak na  
de termijn in de Uneto-lijst zijn. Kom je  
er niet uit met de verkoper, dan kun je 
de zaak voorleggen aan de Geschillen-
commissie, althans als het bedrijf daar-
bij is aangesloten.
Bij twijfel of discussie met de verkoper 
kan het handig zijn om een onafhanke-
lijke reparateur een tweede diagnose 
van het defect te laten stellen. Dat kan 
een paar tientjes kosten, maar geeft  
een indicatie van wat er defect is, of 
het zin heeft om de tv te repareren 
en wat dat ongeveer gaat kosten. Zo 
ga je goed voorbereid (weer) naar de 
winkelier. 
Onafhankelijke reparateurs zijn er ech-
ter steeds minder: de investeringen in 
tijd en geld zijn te groot, het is moeilij-
ker om aan onderdelen te komen en de 
benodigde technische informatie wordt 
afgeschermd door de fabrikanten.

AAN HUIS?
Doordat de tv van Stift ‘te oud’ was, 
kwam hij niet in een reparatietraject 
met winkelier en servicepartner. Bij 
het aanmelden van reparaties moet 
eerst duidelijk zijn of het mankement te 
wijten is aan de tv, of dat er ‘gewoon’ 
een software-update nodig is om het 
probleem te verhelpen. Steeds vaker 
speelt ook de internetverbinding een rol 
bij problemen die consumenten ervaren. 
Winkeliers proberen dat eerst helder te 
krijgen voor ze het probleem doorspelen 
naar een geautoriseerd reparatiebedrijf. 
Omdat de ‘thuissituatie’ van de tv be-

middelde gebruiksduurverwachting,  
die wat ons betreft vooral voor goed - 
 kopere tv’s kort is ingeschat. Uit een  
enquête die we begin vorig jaar hielden, 
bleek dat tv’s van €300 tot €500 
gemiddeld niet vier, maar vijf jaar 
gebruikt worden. We zetten hoe dan 
ook vraagtekens bij het hanteren van 
een ‘gemiddelde gebruiksduur’. Een 
platte tv wordt vaak na een jaar of zes 
vervangen, zien we in onze enquête. 
Dat is meestal omdat er behoefte is aan 
een grotere, modernere tv, niet omdat 
de oude kapot is. Gebruiksduur is bij 
tv’s dus iets anders dan levensduur. Je 
mag daarom best verwachten dat een 
tv een langere levensduur heeft dan de 
gebruiksduur die Uneto vermeldt. Bijna 
20% van de 1750 bezitters van een lcd-
tv in onze enquête gebruikt die al meer 
dan zes jaar. 

SERVICEPARTNERS
Waren er nog onderdelen geweest 
voor de tv van Stift, dan kon BCC hem 
laten repareren door een zogenoemde 
servicepartner van Philips. Dat is een 
reparatiebedrijf dat door de fabrikant 
geautoriseerd is om zijn producten te 
repareren. De fabrikant voorziet de 
servicepartners van onderdelen en 
reparatierichtlijnen. Winkeliers als BCC 
zitten eigenlijk ‘vast’ aan deze service-
partners. De winkelier kan de reparatie-
kosten namelijk (deels) claimen bij de 
fabrikant, maar die zal niet vergoeden 
als de tv niet door zo’n servicepartner 
gerepareerd wordt. Dus sturen winke-
liers defecte tv’s vrijwel altijd door naar 
servicepartners. Zo kan de fabrikant 
een behoorlijke invloed uitoefenen op 
de reparaties: concurrentie is er niet of 
nauwelijks en de fabrikant bepaalt de 
prijs van de onderdelen.  
Stift vindt gelukkig een ervaren  
onafhankelijke reparateur die zich 
gespecialiseerd heeft in tv’s. Het 
euvel blijkt in de voeding te zitten. 
Door slechts twee kleine diodes op de 
printplaat te vervangen, komt de tv 
weer tot leven. Voor de reparateur een 
eenvoudige klus waarmee hij dagelijks 
‘niet-repareerbare’ tv’s redt. Er wordt 

©



  CONSUMENTENBOND.NL CONSUMENTENGIDS DECEMBER 2017  25

langrijk kan zijn bij het vaststellen van 
het probleem, zou het fijn zijn als repa-
rateurs aan huis komen, zoals bij Stift. 
Zeker omdat tv’s steeds groter, dunner 
en daarmee kwetsbaarder worden. 
Iedereen die we spreken (importeurs, 
winkeliers en reparateurs) ziet de toe-
nemende grootte van tv’s als een risico. 
Als je hard in het scherm knijpt, kan het 
al mis gaan. Je kunt een grote tv dus 
beter niet zomaar vervoeren! 
Het verschilt flink vanaf welke maat tv 
er service aan huis wordt geboden. Dat 
bepaalt de fabrikant, ook al zijn er win-
keliers die hier meer zeg genschap over 
willen. Bij Panasonic is vanaf 37 inch 
groot genoeg, bij Samsung en Philips 
komt er pas bij 43 inch iemand bij je 
thuis. Sony spant de kroon met 46 inch. 
Dat is geen tv die je even oppakt en 
achterin de auto zet: dik 16 kilo en ruim 
een meter breed. In de praktijk kun je 
bij kleinere tv’s een huisbezoek van een 
geautoriseerde reparateur wel vergeten. 
Je zult de tv naar de winkel moeten 
brengen of heel goed verpakt op moe-
ten sturen. Dat laatste kan – als het goed 
is – kosteloos, zoals bij Bol.com. Een 
keten als MediaMarkt vraagt of de klant 
met het defecte apparaat naar de winkel 
komt en geeft dan een kopie van de 
reparatiemelding inclusief foto’s mee. 

REPARATIEDUUR
Stift hoefde niet te slepen met zijn tv 
en niet lang te wachten op de repara-
tie. Dat is ook weleens anders. Als een 
reparatie langer dan drie weken duurt, 
is er iets mis. Winkeliers maken algeme-
ne afspraken met de fabrikant over de 
maximale reparatieduur bij de service-
partner(s). Er moet bijvoorbeeld binnen 
15 werkdagen een oplossing komen: het 
liefst een reparatie. Maar als er een on-
derdeel van ver moet komen, haalt de 
 servicepartner dat niet. Vaak zoekt de 
winkelier dan een andere manier om de 
klant tevreden te stellen, bijvoorbeeld 
een aanbod voor een nieuwe tv. 
Gelukkig is de tv van Stift wél gered  
en hij doet het, zoals gegarandeerd 
door de reparateur, na een jaar nog 
uitstekend. <<
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EU: VERBETER DE  
REPAREERBAARHEID
Het Europees Parlement conclu-
deerde dit jaar dat de Europese 
Commissie actie moet onderne-
men om de situatie voor consu-
menten met kapotte producten te 
verbeteren. Zo moeten reparaties 
vaker mogelijk zijn en de beschik-
baarheid van onderdelen moet 
verbeteren. 
Het Europees Parlement wil ook 
dat fabrikanten duidelijk aangeven 
of er reserve-onderdelen zijn, wat 
de voorwaarden zijn en hoelang ze 
beschikbaar blijven. Verder moeten 
onderdelen die cruciaal zijn voor 
het functioneren van het product 
vervangbaar en repareerbaar zijn. 
Ook is steeds belangrijker dat 
consumenten goed beschermd 
worden tegen het verouderen van  
software. Zo verdwijnen soms 
al binnen een paar jaar apps van 
smart-tv’s.

Martin Stift: 
‘De reparateur had 
mijn 7 jaar oude tv 
binnen 20 minuten 
weer aan de praat’
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