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BEKENDE 
MERKEN VOOR 
EEN SPOTPRIJS

PRIJSPEILING DROGISTERIJARTIKELEN

PRIJSPEILING DROGISTERIJENTEKST EVELIEN MANSENS, FERRY PLOEG

Op het goede moment je favoriete shampoo 
of tandpasta inslaan is lucratief. Maar bij welke 
winkel ben je het goedkoopst uit als je geen 

koopjesjager bent?



70  CONSUMENTENGIDS NOVEMBER 2016

‘Twee halen, één betalen’ of ‘het 
tweede product voor €1’. Sla een 
willekeurige folder van het Kruidvat, 
de Etos of de Trekpleister open en de 
‘kortingknallers’ en ‘knetterkortingen’ 
springen je tegemoet. Het zijn vaak de-
zelfde merken die steeds opnieuw in de 
aanbieding zijn, zoals Dove, Andrélon 
en Nivea. Met een beetje slim inkopen 
hoef je nooit de volle mep te betalen 
voor je favoriete shampoo, crème en 
deodorant. 

Maar liefst 45% van de omzet van dro-
gisterijen is afkomstig uit aanbiedingen. 
Toch is niet het hele assortiment van de 
winkels die met hoge kortingen stunten 
goedkoop. Dit blijkt uit de prijspeiling die 
we uitvoerden bij 21 winkels, waarbij we 
de prijzen van 200 populaire A-merkpro-
ducten en 100 huismerkvarianten inven-
tariseerden. Omdat je drogisterijartikelen 
in veel verschillende winkels kunt kopen, 
peilden we de prijzen niet alleen bij de 
grote landelijke drogisterijketens, maar 
ook bij supermarkten, discountwinkels, 
webwinkels en de Hema.    

RESTPARTIJEN
Wie geen zin heeft om koopjes af te 
struinen of niet voor alle verzorgingspro-
ducten een voorraad wil aanleggen, kan 
voor A-merken het beste naar Big Bazar. 
Het assortiment is minder uitgebreid dan 
bij een drogisterij, maar je bent gemid-
deld wel 28 tot 30% goedkoper uit. Zo 
kost de Aftershave Black van Axe bij Big 
Bazar €2,99 en bij Etos maar liefst €9,65. 
‘Als discounter hanteren wij een kleinere 
marge, waardoor de prijzen scherper 
kunnen zijn en we grotere aantallen 
verkopen’, laat Big Bazar weten. Naast 
het reguliere assortiment – producten 
die ook in supermarkten en drogisterij-
en te koop zijn – werkt Big Bazar met 
restpartijen. Een groot deel van wat er 
in de schappen staat, wisselt daardoor 
regelmatig. 
Met 127 vestigingen is de discounter nog 
niet voor iedereen in de buurt. Dat geldt 
ook voor de 123 vestigingen van Op=Op 
Voordeelshop, waar bekende merken 18 
tot 20% goedkoper zijn dan bij de rest. 
Een fles Dove Intensive bodylotion koop 

je daar voor €2,29, terwijl vrijwel alle 
andere winkels rond de €7 vragen. 

ALTIJD VOORDELIG?
Opvallend is dat de drogisterijketens die 
juist zo stunten met aanbiedingen, ver-
der vaak helemaal niet zo goedkoop zijn. 
De ‘Altijd voordelig’-belofte van Kruidvat 
bijvoorbeeld, snijdt lang niet altijd hout. 
Net als Etos en Trekpleister is Kruidvat 2 
tot 4% duurder dan gemiddeld. ‘Op zich 
niet vreemd’, vindt prijsonderzoeker Fer-
ry Ploeg. ‘Al die acties moeten worden 
terugverdiend via de normale prijzen’. 
Voordeliger is het om drogistartikelen 
tegelijk met de andere boodschappen in 
de supermarkt te kopen. Albert Heijn zit 
qua prijs op het gemiddelde en Dirk en 
Jumbo zitten er zelfs 6 tot 8% onder.
Bol.com kun je beter overslaan, daar ben 
je gemiddeld 15% duurder uit. Zo kost 
een fles 7 kruidenshampoo van Schwarz-
kopf bij bol.com €3,99. Dat is meer dan 
twee keer zo veel als de €1,79 die Jumbo, 
Dirk en Op=Op Voordeelshop er voor 
vragen. Sowieso zijn de drie onderzochte 

 Drogisterijen 
die juist zo stunten 
met aanbiedingen, 
zijn verder vaak he-
lemaal niet zo goed-
koop”

SHOPPEN BIJ DE DUITSE 
AMAZON
Sinds kort is het makkelijker om te 
shoppen bij de Duitse Amazon. De 
site is nu namelijk ook in het Neder-
lands te bekijken. Handig, want het 
assortiment bij Amazon.de is een stuk 
uitgebreider dan op Amazon.nl, waar 
je alleen e-books kunt kopen. Met wat 
zoekwerk vind je op de Duitse site 
koopjes die vaak in bundels – bijvoor-
beeld zes flessen shampoo – worden 
aangeboden. Het prijsniveau van 
dit soort acties ligt ongeveer op het 
niveau van Action en Big Bazar. Maar 
ze zijn lang niet altijd goedkoop, soms 
zelfs meer dan een factor drie duurder. 
De verzendkosten kunnen ook hoog 
uitvallen. Dit voorkom je door produc-
ten te selecteren die gratis worden ver-
zonden bij een bedrag boven de €29. 
Let op: bij de bedragen komt nog 2% 
extra btw, omdat de btw in Duitsland 
2% lager ligt dan hier. Dit zie je pas als 
je gaat afrekenen.

PRIJSPEILING DROGISTERIJEN
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VOORDELIG INSLAAN 
BIJ ACTION
Action in het overzicht gemist? Dat 
klopt, het drogisterijassortiment van 
deze budgetwinkel is te klein om een 
goede prijsvergelijking te kunnen ma-
ken. Maar de artikelen die we aantrof-
fen, waren ongeveer 40% goedkoper 
dan gemiddeld. Voordelig inslaan kan 
dus, maar je moet het doen met wat er 
op dat moment in de schappen ligt. Dit 
zijn soms opgekochte partijen die iets 
ouder zijn of een oudere verpakking 
hebben. Ook kan de samenstelling iets 
verschillen van dezelfde producten in 
andere winkels. 

webwinkels relatief duur, terwijl de ver-
zendkosten nog niet eens zijn meegere-
kend. De grens voor gratis bezorging ligt 
bij bol.com en Deonlinedrogist.nl op €20, 
bij Drogisterij.net op €30. 
Veel winkels geven standaard korting als 
je meerdere producten tegelijk koopt. 
Op=Op Voordeelshop geeft korting bij 
drie producten met dezelfde prijs. Dit 
mogen verschillende soorten zijn: bij-
voorbeeld een fles shampoo, douchegel 
en wasverzachter (alle drie €2,29) voor 
in totaal €6. Ook bol.com biedt korting 
als je zes stuks koopt, maar dit moeten 
wel dezelfde artikelen zijn. 

VAN HET HUIS
Zagen we bij de A-merken al grote 
prijsverschillen, bij de huismerken loont 
het helemaal om goed rond te kijken. 
Kruidvat, Etos, Trekpleister, AH, Jumbo 
en Hema hebben huismerken die de 
naam van de winkel dragen. Aldi, Lidl, 
Dirk, Plus, Emté en Coop hebben een 
assortiment huismerken met verschillen-
de namen. 
Vaak is het assortiment wat beperkt, 
maar van basisproducten zoals sham-
poo, douchegel en scheergel hebben 
de aanbieders vrijwel allemaal een huis-
merkvariant. Naar de kwaliteit hiervan 
hebben we overigens niet gekeken.
Lidl komt met zijn huismerken als goed-

 Bij bol.com ben 
je voor drogisterij-
artikelen gemiddeld 
15% duurder uit dan 
bij andere winkels”

koopste uit de bus: 20 tot 22% goedko-
per dan het gemiddelde. Aldi volgt op 
de voet met prijzen die 18 tot 20% onder 
het gemiddelde liggen. Bij Hema is het 
even schrikken: de huismerken zijn 46 tot 
48% duurder dan gemiddeld. Zo betaal 
je voor een fles antiroosshampoo bij 
de Hema €1,75, terwijl die bij Aldi maar 
€0,89 kost. Ook het Etos-huismerk valt 
op, met prijzen die 28 tot 30% hoger 
liggen dan gemiddeld. Zo kost Etos 
Glansshampoo €1,69, terwijl Lidl en Dirk 
een variant hebben van maar €0,89. <<


