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BESPAREN OP PRINTEN

PEPERDURE 
PRINTERINKT

ZO OMZEIL JE TRUCS VAN FABRIKANTEN

((PUSH))
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GOED OM
TE WETEN
• Cartridges bij 

een nieuwe 
printer zijn vaak 
maar halfvol. 

• Originele car-
tridges bevatten 
doorgaans veel 
minder inkt 
dan merkloze. 
Ook zijn ze niet 
transparant, 
zoals merkloze. 
Bij zo’n kleine 
inhoud voel je 
nauwelijks ver-
schil tussen een 
volle en lege. Is 
de printerkop 
na een printloze 
periode verstopt 
geraakt, zoek 
op Youtube 
dan op ‘unclog 
printhead.’ Een 
warm badje en 
wat keuken-
papier doen 
wonderen.

• Ook bij kleuren- 
prints kun je 
besparen met 
merkloze inkt, 
maar uit ons 
onderzoek blijkt 
dat de kleuren 
dan vaker afwij-
kingen vertonen 
en sneller flets 
worden. 

• Het gebruiken 
van de in dit 
artikel genoem-
de tips is voor 
eigen risico. 

Een warm 
badje en wat 

keukenpapier 
kan helpen

In originele 
cartridges 
zit meestal 

minder inkt

Bij merkloze 
kleureninkt 

worden prints 
vaak fletser

‘28 andere mensen bekijken dit pro-
duct. Bestel nu en mis dit aanbod 
niet!’, schreeuwt HP als we op hp.
com de ‘Goede keuze’ – een zwarte 
inktcartridge – aanklikken. Het lijkt 
bijna of we een hotelboekingssite 
bezoeken in plaats van de site van 
een printerfabrikant. 
De cartridge, à €17,99, is echter 
allerminst een goede keuze. De 
inhoud staat er niet bij, maar door 
het onderdeelnummer te googe-
len komen we erachter dat het om 
3 ml gaat. Omgerekend kost een 
liter van deze printerinkt dus zo’n 
€6000. Een uitermate slechte keu-
ze dus, want voor enkele tientjes 
koop je elders een literfles zwarte, 
merkloze, inkt die ook geschikt is 
voor HP-printers. HP verdient let-
terlijk geld als water met inkt – die 
overigens voor driekwart uit water 
bestaat. Dat verklaart de strijd die 
printerfabrikanten voeren tegen 
niet-originele inkt, door allerlei 
 onfrisse trucjes in te zetten.

SNELLER KAPOT
De trukendoos van printer(inkt)- 
fabrikanten om je zo veel mogelijk 
hun eigen inkt te laten gebruiken, is 
groot. Zo bleek in februari 2017 uit 
onze test (zie consumentengids.nl/
archief, zoek op ‘dure inktslurpers’) 
dat bij een derde van de inkjetprin-
ters meer inkt verloren gaat aan 
reinigen dan dat er op papier te-
rechtkomt. Zo min mogelijk printen 
dus, zodat de printer schoon blijft 
en zichzelf maar zelden hoeft te 
reinigen? Vergeet het maar: wie dat 
doet wordt door de printer juist ge-

trakteerd op extra reinigingsbeur-
ten. Sommige printers van Canon 
en Epson gebruiken, uitgedrukt 
in inkt per printje, dan maar liefst 
viermaal zo veel inkt. 
Maar waar blijft die inkt eigenlijk? 
In een reservoir dat, zodra het 
vol is, ervoor zorgt dat de printer 
total loss is, zo concludeerden we 
in onze test in februari 2015 (zie 
consumentengids.nl/archief, zoek 
op ‘test inkjetprinters’). Reparatie 
is dan namelijk duurder dan een 
nieuwe printer. Tenzij je het zelf 
doet. Geen gemakkelijk klusje, 
maar Youtube kan helpen: typ in 
het zoekveld ‘clean waste ink’ in, 
gevolgd door het merk van de 
printer.

GEEL NODIG VOOR ZWART
Om je groen en geel aan te ergeren: 
de printer weigert een zwart-witpa-
gina af te drukken omdat een kleur 
op is. Printers van Brother bedienen 
zich van dat smerige trucje, maar 
ook bepaalde printers van Canon en 
HP. ‘De printer heeft geel nodig om 
het zwart helderder te maken’,  >> 

TEKST BERT QUIST  PORTRET SANDER VAN DEN BOSCH

Een liter originele printerinkt kost je omgerekend 
duizenden euro’s. Maar wie de trucs van fabrikanten 

pareert, betaalt hooguit enkele tientjes.

 Bij een derde van  
de inkjetprinters 
gaat meer inkt op 
aan reinigen dan 
dat er op papier  
terechtkomt
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zo verklaart Brother telefonisch.  
Op de website van Brother staat 
een ander argument. ‘Het Brother- 
apparaat is zo ontworpen dat alle 
afdruktaken worden gestopt zodra 
een van de inktcartridges leeg is. 
Als het apparaat zou doorgaan met 
afdrukken, wordt er tijdens het af-
drukken en bij een reinigingscyclus 
lucht uit de lege cartridge aange-
zogen. Dit beschadigt de printkop.’ 
Eigenaardig, want printers van 
concurrerende fabrikanten hebben 
daar geen last van. 
Gelukkig bestaan er anti-trucs voor 
wie in zwart verder wil kunnen 
printen. Zoek daartoe op Youtube 
op ‘fool Brother printer’, of bekijk 
onze video op consumentenbond.
nl/video-printertrucs. Daarin plak-
ken we de kleurencartridges af met 
ondoorzichtige tape, zodat er geen 
lichtstraaltje door de cartridges kan 
vallen, en de printer denkt dat ze 
vol zitten. Print je zelden of nooit 
iets in kleur, overweeg dan een 
printer die niet in kleur kán printen. 

LAK AAN INKTNIVEAU
De literprijs van de printerinkt uit 
ons voorbeeld is nog veel hoger 
als je corrigeert voor de hoeveel-
heid water (75%) die erin zit, en 
de verspilling van inkt (in veel 
gevallen meer dan 50%). Rekenen 
we die twee aspecten mee, dan 
is de prijs van een liter inkt die op 
papier terechtkomt zo’n €48.000; 
ruim boven de huidige kiloprijs van 
goud van zo’n €35.000. Terwijl 

 Als je de kleuren-
cartridges afdekt met 
tape, denkt de printer 
dat ze vol zitten

‘ZELF BIJVULLEN VERGT WAT HANDIGHEID’
Geen dure cartridges voor Bertil van Os uit Achterveld. Hij vult zijn inkjetprinter van 
Brother al jaren bij met goedkope merkloze inkt. De flessen zijn met slangetjes ver-
bonden met de cartridges. Tien jaar geleden ontdekte Van Os het systeem op E-bay. 
Het kostte al met al zo’n €100, maar die heeft hij allang terugverdiend. ‘Merkloze inkt 
koop ik voor €10 per liter. Daar printen we drie jaar mee. Brother-cartridges met  
3 milliliter inkt kosten zo’n €15 per stuk. Ik denk dat je zo’n slangetjessysteem er al 
uit hebt als je twee tot drie keer per week print.’ De eerste keer dat hij bijvulde, zaten 
zijn handen vol met inkt. ‘Je moet er een beetje handigheid in krijgen. De verkoper 
van het systeem hielp me ook: toen ik hem mailde stuurde hij een instructiefilmpje.’

MIJN 
ERVARING
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BESPAARTIPS
De alternatieven op een rijtje, 
van veel tot weinig besparing 
en van veel tot weinig gedoe:
• Vul cartridges zelf; dit levert 

een maximale besparing 
op, maar ook de grootste 
kans op tegenslag, zoals een 
tegenstribbelende printer,  
lekkende cartridges en 
strepen op het papier.

• Laat cartridges vullen bij 
een navulwinkel.

• Gebruik een ‘continuous ink 
supply system’ (CISS). Daar-
mee verbind je de cartridges 
via slangetjes met inkt-
tanks buiten de printer.

• Gebruik een ‘officieel’ 
CISS-systeem van een 
printermerk, zoals de Epson 
EcoTank of Pixma G-serie. 
Je bespaart extra door, 
zodra de meegeleverde voor-
raad op is, de inkt niet bij de 
fabrikant maar bij een goed-
kopere aanbieder te kopen. 
Overweeg, om nóg meer te 
besparen, merkloze inkt.

• Koop merkloze/kloon-
cartridges. Ook die kunnen 
sterk in prijs verschillen, 
dus vergelijk de aanbieders. 
Kijk ook in stenen winkels, 
zoals Action, Kruidvat en 
Op=Op Voordeelshop. 

• Bij aanbieders van 
klooninkt kun je meestal 
ook voor voordelige origi-
nele cartridges terecht. 

 Om je groen en geel aan te  
ergeren: de printer weigert een 
zwart-witpagina af te drukken 
omdat een kleur op is

cartridge te plaatsen. Veel printers 
onthouden alleen de laatste drie. 
Plaats en verwijder je achter elkaar 
drie gebruikte cartridges, en als 
vierde de bijgevulde, dan weet 
de printer niet meer dat hij die als 
‘leeg’ had bestempeld. 
Voor hulp: zoek op Youtube met 
de termen ‘reset ink level’.  Video’s 
voor Canonprinters tonen bij-
voorbeeld hoe de onterechte 
‘cartridge leeg’-melding verdwijnt 
door de reset- of aan-uitknop 
vijf seconden in te drukken. Meer 
weten over het omzeilen van trucs 
van printerfabrikanten? Bekijk de 
video op consumentenbond.nl/
video-printertrucs  <<

een gaatje in een cartridge maken 
en die met spotgoedkope inkt 
bijvullen doodeenvoudig is (zie ons 
filmpje op consumentenbond.nl/
video-printertrucs). 

SLIMME CHIP
Maar de printerfabrikanten hebben 
daar geen boodschap aan en bepa- 
len zelf wel of een cartridge leeg is. 
Cartridges bevatten namelijk een 
chip, die vaak een dubbelfunctie 
heeft. Enerzijds zodat de printer  
nagemaakte cartridges kan detec - 
teren (en weigeren), anderzijds om 
bij te houden hoeveel er al met de 
betreffende cartridge is geprint.  
Zo kun je bij een (bij)gevulde car-
tridge toch een melding krijgen dat 
hij leeg is. 
De ‘tegen-truc’ is om de chip te re-
setten. Leveranciers van klooninkt 
verkopen daartoe meestal ook 
‘chip-resetters’: apparaatjes waar je 
de cartridge tegenaan houdt en die 
de chip weer op ‘maximaal’ zetten. 
Een andere truc is om een aantal 
malen achter elkaar een andere 

Navulbare cartridge

Ingebouwde chip-resetter.
Zorgt ervoor dat de printer

deze cartridge na het vullen
niet als leeg blijft zien

Opening om zelf 
inkt bij te kunnen 
vullen

Injectiespuit

Transparante verpakking,
zodat de inkthoeveelheid
zichtbaar is

Sponsje
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