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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.
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SCHOONMAAK VAKANTIEWONINGEN

Van schimmel in de douche tot pissebedden onder het 
bed. Je komt van alles tegen als je in een vakantiehuisje 

overnacht. Onze onderzoekers bezochten undercover 30 
vakantieparken. ‘Ik zou niet van deze tafel willen eten.’

VIEZE VAKANTIEHUISJES

HAREN, NAGELS   EN BEESTJES
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OOK EEN
VIES HUISJE?
Meld dit zo snel 
mogelijk bij de 
receptie, zodat 
het kan worden 
opgelost. Achter-
af klagen heeft 
weinig zin en 
betekent meestal 
dat je je rechten al 
hebt verspeeld. 

Wordt het huisje 
ook na klagen niet 
schoongemaakt 
en blijft een ander 
aanbod achterwe-
ge, leg de klacht 
dan voor aan de 
Geschillencom-
missie Recreatie. 
Daarvoor moet 
het park wel zijn 
aangesloten bij 
brancheorganisa-
tie Recron.  
Bewijs is bij dit 
soort klachten 
weleens moeilijk; 
foto’s maken en/
of filmen is daar-
om aan te raden. 

Kijk voor het 
boeken op review-
sites als Zoover.nl 
naar hoe andere 
gasten het park 
beoordelen. 

Helpt klagen 
niet? Ga naar 
de Geschillen-

commissie

Meld de 
klacht zo snel 

mogelijk bij 
de receptie

Bekijk voor 
het boeken 
reviews van 

anderen

Ieder jaar boeken we met z’n allen meer 
dan vijf miljoen keer een huisje in een 
vakantiepark. Voor een midweek of 
weekend betaal je al snel honderden 
euro’s. Dan heb je toch recht op een 
schoon verblijf zonder stof, spinnen, 
schimmel en andere viezigheid. Vijf jaar 
geleden namen we Nederlandse vakan-
tiehuisjes onder de loep. De schoon-
maak viel ons toen vies tegen. Hebben 
de parken inmiddels hun leven gebe-
terd en de handen flink uit de mouwen 
gestoken? Tijd voor een herkansing. 
In het geheim boekten we bij 30 vakan-
tieparken, verspreid over Nederland, 
een vakantiewoning. Aan de hand 
van een checklist beoordeelden we 
de schoonmaak van de huisjes op het 
zicht. We maakten daarbij gebruik van 
een uv-lamp. Ook hebben we een aan-
tal microbiologische tests gedaan om 
in een laboratorium de (hoeveelheid) 
bacteriën te laten onderzoeken. 
Als het aan Roompot had gelegen, had 
dit artikel hier niet gestaan. Toen wij de 
mogelijkheid boden om te reageren op 
onze bevindingen, probeerde Roompot 
via een kort geding de publicatie te 
verbieden. De rechter stelde het bedrijf 
op alle punten in het ongelijk (zie con-
sumentenbond.nl/roompot). 

BEESTJES
Stof, zand, kruimels, haren, een 
afgeknipte nagel en beestjes, heel 
veel beestjes: spinnen, pissebedden, 
kevertjes, zelfs de overblijfselen van 
een worm. Vlekken, druipsporen, hand- 
en mondafdrukken, een wc die niet is 
doorgetrokken; we treffen ze allemaal 
aan. Van de 30 huisjes zijn er 14 op het 
oog niet schoon genoeg. De muren in 
de keuken, wc en badkamer zijn het 
vaakst vies. Zeker in uv-licht weet je 

vaak niet wat je ziet. Met ultraviolet 
licht vallen bepaalde stoffen zoals urine, 
bloed en andere lichaamsvloeistoffen 
goed op. Net als stofophopingen, kalk 
en resten van schoonmaakmiddelen. 
In sommige huisjes zien we vlekken in 
allerlei kleuren en druipsporen op de 
vreemdste plekken. ‘De voegen hebben 
alle kleuren van de regenboog’, meldt 
een van de mystery-onderzoekers. En 
‘er is geen enkele plek op de muur waar 
geen vlekken te zien zijn’.
‘Het kan wel netjes’, zegt Jan Kampher- 
beek van CNV Vakmensen. Hij komt op 
voor de belangen van schoonmaak-
medewerkers en is ervan overtuigd dat 
goede schoonmaak mogelijk is. ‘Maar 
dan moeten de parken de schoonmaak-
medewerkers er ook de tijd voor geven. 
Een gast betaalt gemiddeld zo’n €50 
aan schoonmaakkosten. Dat is genoeg 
voor twee uur schoonmaak. Maar een 
schoonmaakmedewerker krijgt voor 
een vierpersoonshuisje maar een uur. 
Geef ze die twee uur waar gasten voor 
betalen, dan lukt het wel.’

VIESTE HUISJES
De bezochte huisjes van Roompot  
Aquadelta en Vakantiepark de Groene 
Heuvels (laatstgenoemde was ten tijde 
van het onderzoek nog van Hogen-
boom) zijn op het oog het viest. In het 
bij Roompot Aquadelta onderzochte >> 
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microbioloog Rijkelt Beumer. ‘E. coli is 
een bacterie die voorkomt in ontlasting 
van mens en dier. De aanwezigheid van 
dit micro-organisme op oppervlakken 
is een indicatie voor slechte reiniging.’ 
Op schone en droge plekken zul je 
de bacterie volgens Beumer niet vaak 
aantreffen. ‘Tenzij er iets gebeurd is, 
bijvoorbeeld met rauw vlees of rauwe 
groente op het aanrecht of honden-
poep op de vloerbedekking. In natte 
ruimten, zoals de badkamer en het 
toilet, zul je de bacterie eerder vinden, 
omdat daar handelingen plaatsvinden 
waarbij grote aantallen E. coli’s kunnen 
vrijkomen.’ En inderdaad, we treffen de 
poepbacterie vooral aan op de douche-
vloer. Maar toch ook op het aanrecht 
en de eettafel. Of het gevaarlijk is? ‘Dat 
is moeilijk te zeggen’, geeft Beumer 
aan. ‘Normaal gesproken veroorzaakt 
E. coli geen ziekte. Er bestaan echter 
wel ziekteverwekkende stammen. In de 
meeste gevallen veroorzaken die een 
“gewone” voedselinfectie met buikpijn 
en diarree. Als er een besmetting door 
ontlasting is, is de kans aanwezig dat er 

OP PAD
In november inspecteerden 
we van elk van de volgende 
30 parken één woning: 

• Bungalowpark Euverem
• Center Parcs De Eemhof
• Center Parcs 
   De Huttenheugte
• Center Parcs Limburgse Peel
• Center Parcs Park Zandvoort
• Center Parcs Port Zelande
• Droomparken Bad 
   Hoophuizen
• Droomparken Bospark 
   Garderen
• Europarcs Resort Limburg
•  Hogenboom Bungalowpark 

& Villapark Familyland 
• Hogenboom Herperduin
•  Hogenboom Recreatiepark 

De Koornmolen
• Hogenboom Strandslag 
   Juliana
• Landal De Lommerbergen
• Landal Heihaas
• Landal Landgoed ‘t Loo
• Landal Miggelenberg
• Landal Rabbit Hill
• Marveld Recreatie
• Molecaten De Koerberg
• Molecaten Noordduinen
• RCN Zeewolde
• Roompot Aquadelta
• Roompot Beach Resort
• Roompot Hunzedal
• Roompot Kijkduin
• Roompot Weerterbergen
• Topparken Parc Du Soleil
•  Topparken Park 
   Westerkogge-Berkhout
• Vakantiepark De Groene 
   Heuvels

huisje gruwen we vooral van de bad-
kamer: veel stof, kalk en schimmel. Er 
kruipen beestjes in de badkuip en er 
hangt een vies douchegordijn. ‘Er is  
een  schone spiegel, maar dat is dan 
ook het enige’, constateert een van 
de mystery-onderzoekers. Ook de 
microbiologische tests vallen tegen: we 
troffen poepbacteriën aan in het bad.
Bij de onderzochte huisjes van Vakan-
tiepark de Groene Heuvels komen we 
binnen in een vieze hal met spinraggen 
en bijbehorende bewoners. Er liggen 
kruimels in de keukenkastjes en de 
deurtjes voelen plakkerig aan. De eet-
tafel omschrijft de mystery-onderzoe-
ker als ‘nogal ranzig’. Kringen, vegen, 
vlekken... ‘Ik zou niet van de tafel willen 
eten’, meldt hij. Beter ook van niet, 
blijkt uit de microbiologische tests, 
want op de eettafel zitten poepbacte-
riën. Net als op het aanrecht overigens. 
‘In de kleinste slaapkamer wordt zo te 
zien nooit gestofzuigd’, oordeelt de on-
derzoeker. Het is er erg stoffig en ‘er zit 
in iedere hoek een spin’. Bruine vlekken 
op de matras, muffe hoofdkussens met 
gele kringen; we worden er niet blij van.

ONZICHTBAAR VUIL
Met het blote oog is niet alles te zien, 
daarom hebben we in elk huisje micro-
biologische monsters genomen van 
de douchevloer of badkuip, wc-bril, 
deurklink, wastafelkraan, eettafel en het 
aanrecht. Aan de hand van deze mon-
sters is de hoeveelheid en soort bacte-
riën bepaald. De uitslag is even schrik-
ken: in maar liefst 14 woningen treffen 
we de ‘poepbacterie’ E. coli aan. En 
niet zo’n beetje ook. ‘De (soms forse) 
overschrijdingen van de richtwaarden 
voor E. coli zijn verontrustend’, zegt 

‘EXTRA WERKDRUK’
Jan Kampherbeek van CNV Vakmen
sen: ‘Schoonmaakmedewerkers wer
ken onder hoge druk en regelmatig 
met slecht schoonmaakmateriaal, zo
als slecht functionerende stofzuigers.’ 
Het park bepaalt welke stofzuigers in 
de huisjes komen en niet – zoals je zou 
verwachten – het schoonmaakbedrijf 
in samenspraak met de schoonmakers. 
Ook komen er steeds meer werkzaam
heden bij zonder dat de medewerkers 
daar extra tijd voor krijgen. ‘Neem de 
boodschappenservice. Het is een extra 
taak om de bestelde boodschappen 
– voordat de gasten arriveren – op te 
bergen. Op papier staat daar een paar 
minuten extra tijd voor. Maar de lijst 
met huisjes die medewerkers tussen 
10.00 en 15.00 uur moeten schoon
maken, blijft even lang. In een business 
waarin het gaat om minuten geeft dat 
ook extra werkdruk.’

Bruine vlekken op de  
matras, muffe hoofdkussens 
met gele kringen; we worden 
er niet blij van”

•
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op die plaats ook een ziekteverwekker 
aanwezig is, bijvoorbeeld salmonella of 
het norovirus.’

VIEZE VLOER
Bij slechts zeven huisjes was bij geen 
enkel monster het aantal bacteriën te 
groot: Bungalowpark Euverem, Droom-
parken Bospark Garderen, Landal De 
Lommerbergen,  Landal Landgoed ’t 
Loo, Molecaten De Koerberg, Toppar-
ken Parc Du Soleil en Topparken Park 
Westerkogge-Berkhout. In vier huizen 
treffen we juist op opvallend veel plek-
ken (veel) bacteriën aan: Landal Migge-
lenberg, Center Parcs de Huttenheugte, 
Hogenboom Bungalowpark & Villapark 
Familyland en Vakantiepark de Groene 
Heuvels. Het gaat daar het vaakst mis 
op het aanrecht. We treffen niet alleen 
E. coli aan, maar ook te veel andere 
enterobacteriën en een hoog totaal 
kiemgetal – een andere hygiëne-indi-
cator. Ook de douchevloer en eettafel 
zijn verre van bacterievrij. Alleen de 
deurklink van de wc komt bij alle vier 
door de keuring. 
Center Parcs geeft aan de uitslagen van 
het onderzoek serieus te nemen. ‘We 
zullen de trainingen van onze medewer-
kers en de controle op hun werkzaam-
heden kritisch bekijken en waar nodig 
bijstellen. Ook zijn we in gesprek met 
de producent van onze schoonmaak-
middelen om een beter alternatief te 
vinden om microbiologische vervuiling 
te verwijderen. Ter controle daarvan zal 
met onmiddellijke ingang ons externe 
laboratorium maandelijks verschillende 
cottages per park testen.’
Roompot – tevens eigenaar van Hogen-
boom – geeft aan verrast te zijn door 
de uitkomsten. ‘Schoonmaak blijft men-
senwerk en met wekelijks duizenden 
schoongemaakte vakantiehuizen kan er 
altijd wat misgaan. We zullen zeker de 
verbeteringen van de kwaliteit van de 
schoonmaak voortzetten.’
Volgens Landal wijken de uitkomsten 
af van het beeld dat gasten van hun 
schoonmaak hebben. ‘Onze bun-
galows worden naar de gangbare 
hygiënenormen goed schoongemaakt. 

Het huisje van Landal Rabbit Hill is op 
het oog het schoonst van allemaal. We 
hadden graag een pluim uitgedeeld, 
maar de slechte scores van de bacterie-
tests laten dat niet toe. De wc-bril komt 
niet door de keuring, en ook hier gaat 
het bij de douchevloer mis: weder-
om grote aantallen E. coli en andere 
enterobacteriën. Voor een schoner 
gevoel toch maar met badslippers aan 
onder de douche. Ook in bungalow-
park Euverem in Zuid-Limburg zijn we 
in eerste instantie heel blij. Alles ziet 
er schoon uit, totdat we de bedden 
wegschuiven. Daar heeft een kolonie 
pissebedden zich genesteld. 
De uitkomst is duidelijk: de schoon-
maak van vakantiehuisjes kan beter. 
Móet beter. Niet meer met de Franse 
slag, maar grondig poetsen. Ook als het 
schoon of ongebruikt lijkt, want je weet 
nooit wat een vorige bewoner aan (on-
zichtbaar) vuil heeft achtergelaten. <<

De Consumentenbond maakt gebruik 
van microbiologische proeven en 
uv-lampen. Daardoor worden naar ons 
oordeel de resultaten buitenproportio-
neel uitvergroot en ontstaat er een 
vertekend beeld.’ Noem dat maar eens 
uitvergroot: wie wil er nou douchen op 
een vloer met poepbacteriën? Om over 
het gebruik van een besmet aanrecht 
of eettafel nog maar te zwijgen. Later 
geeft Landal alsnog aan de bevindin-
gen zonder meer serieus te nemen. 

ZICHTBAAR SCHOON
Kampherbeek van CNV Vakmensen is 
niet verbaasd over de slechte uitkom-
sten van de microbiologische tests. 
‘Zichtbaar schoon, daar wordt vanuit de 
vakantieparken op gestuurd. Het is voor 
de parken goed genoeg zolang de klan-
ten niet klagen. De controle gebeurt al-
leen visueel. Het gevaar zit hem nu juist 
in de bacteriën, het onzichtbare vuil.’

•
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GELD TERUG? ECHT WEL!
Een vergrotende bril van Tommy 
Teleshopping voor maar €43? Dat lijkt 
Jan Smeets uit Posterholt een prima 
aanbieding voor zijn 96-jarige schoon-
moeder. Maar de bril voldoet niet aan 
de verwachtingen en Smeets stuurt na 
een week de bril retour. Volgens de wet 
zou hij gewoon zijn geld moeten te-
rugkrijgen. Maar Tommy Teleshopping 
doet moeilijk. Er is niets mis met deze 
bril, zegt de klantenservice als Smeets 
belt. Maar Tommy Teleshopping, dat 
doet er toch helemaal niet toe? 
Binnen 14 dagen na een koop ‘op 
afstand’ heeft de klant gewoon recht 
op het aankoopbedrag terug. Smeets 
vraagt of wij willen bemiddelen. Tommy 
Teleshopping stort na onze mail het 
geld terug en ‘uit coulance’ ook de kos-
ten voor de retourzending.

GEEN SLIMME METER
Ton Verbaas uit Barendrecht wil het 
dag- en nachtverbruik kunnen aflezen 
op zijn slimme energiemeter. Bij zijn bu-
ren kan dat, waarom bij hem niet? Vier 
maanden belt en chat hij met netbe-
heerder Stedin. ‘We zijn ermee bezig’, 
hoort Verbaas in allerlei varianten. Als 
hij zijn jaarnota krijgt met schattingen 
van zijn verbruik overdag en ’s nachts, is 
de maat vol. ‘Stekeligheden, kunt u vra-
gen wanneer dit eindelijk is opgelost?’ 
Ja, dat doen we. Twee dagen daarna 
belt een Stedin-monteur met Verbaas. 
Dezelfde middag heeft hij een nieuwe 
slimme meter en worden voortaan de 
correcte meterstanden doorgestuurd 
naar de energieleverancier. Waarom 
moest dit vijf maanden duren, Stedin? 
‘Het was lastig om de exacte oorzaak 
van het probleem te vinden.’

LANG AAN DE LIJN

De dochter van 
Mariska Lamping 
uit Leidschendam 
tankt met haar 
moeders auto bij 
het onbemande 
Esso-tankstation  
in Pijnacker. 
Twee weken later 
krijgt de moeder 
een brief van een 
incassobureau dat 
er niet is betaald 
na het tanken. Het 
bedrag van €20 
blijkt niet te zijn 
afgeschreven en 
wordt verhoogd 
met een boete 
van €52. Mariska 
Lamping belt met 
het incassobureau 
dat er iets fout 

moet zijn gegaan. 
De medewerker 
zegt het te zullen 
uitzoeken, maar 
het incassobureau 
laat vervolgens 
per brief weten 
dat het bij de be-
slissing blijft. Uit-
eindelijk biedt het 
incassobureau aan 
de boete te halve-
ren, maar Lamping 
is vasthoudend  
en vraagt Steke-
ligheden om hulp. 
Gelukkig kunnen 
we Esso bij zinnen 
krijgen. Na een 
‘intern onderzoek’ 
wordt de hele 
boete ‘uit coulance’ 
geschrapt. 

EEN STEKELIGE 
ERVARING MELDEN?

Mail naar stekeligheden@ 
consumentenbond.nl  

stekeligheden

NIET GELDIG 
Als Sonja Oostingh uit Holten drie High 
Tea-vouchers van hotelketen Fletcher 
online wil verzilveren, krijgt ze een 
foutmelding. De codes zouden niet 
geldig zijn, terwijl de geldigheid nog 
net niet is verstreken. Oostingh belt de 
klantenservice, maar verbreekt na een 
lange wachttijd de verbinding vanwege 
de oplopende kosten. Een dag later 
hetzelfde verhaal. Bij een derde poging 
geeft een bandje aan dat er een storing 
is. Ze dient een klacht in via Klachten-
kompas, maar hoort niets meer en de 
vouchers zijn inmiddels verlopen. Eén 
mailtje van ons helpt. Een medewerk-
ster belt Oostingh: de geldigheid wordt 
verlengd met een halfjaar. 

KLEEDLEED
Ruim een halfjaar na ontvangst van 
het handgemaakte, Nepalese bolletjes-
kleed ziet Floris Jonkers uit Krommenie 
dat een van de bolletjes loslaat. Van 
Bolletjeskleed.nl krijgt hij het advies om 
zelf met naald en draad aan de slag te 
gaan. Maar dan laten er meer bolletjes 
los, en dat bij een vloerkleed van €1295. 
Volgens Sukhi.nl, zoals de site inmiddels 
heet, is de garantie verlopen. Jonkers 
kan 20% korting krijgen op een nieuw 
kleed, maar neemt daar geen genoe-
gen mee. Na enig aandringen biedt 
Sukhi aan een nieuw kleed te laten 
 knopen. Op verzoek stuurt Jonkers 
foto’s van het kleed. Maar dan hoort  
hij niets meer. Als Stekeligheden aan  
de bel trekt, vraagt Sukhi opnieuw 
om de foto’s. En dan arriveert er, acht 
maanden na de toezegging, eindelijk 
een nieuw kleed. 
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