
We hebben negen was-
machines getest met de
opening aan de voorkant, de
zogeheten voorladers. Dit keer
hebben we voor het eerst het
wolwasprogramma opgenomen in
de test.

De Bosch- en Siemens-machines die
in tabel 1 onder elkaar staan, zijn tech-
nisch aan elkaar gelijk. De testresultaten
zijn dat daarom ook. Van de wasmachines
uit de vorige test zijn er nog diverse 
verkrijgbaar. Ze staan in tabel 2. De
nieuwe test is volgens een iets andere
methode uitgevoerd, waardoor de uit-
komsten niet geheel met die van de 
vorige test zijn te vergelijken.

Alle machines hebben een startver-
traging. Bij de Brandt, Siemens WXLS
1430 en Bosch WFR 2830 werkt dit 
anders: niet de starttijd, maar de eind-
tijd kan worden ingesteld. De machine

berekent dan zelf wanneer hij moet be-
ginnen om deze eindtijd te halen.

Vijf van de machines hebben een
energiesparende instelling. Ze wassen
dan langer op een lagere temperatuur.
Nog iets belangrijks om bij aankoop op
te letten: de deur. Zelden is de draai-
richting om te zetten; alleen Brandt
heeft deze mogelijkheid. Zie in tabel 1
de kolom Voorzieningen.

Wasprogramma’s
Alle machines hebben programma’s
voor katoenen wasgoed (wit en bont),
wasgoed van synthetische vezels,
mengsels met katoen, kreukherstel-
lende katoen enzovoort. Voor erg vuile
was kun je eerst voorwassen. Sommige
apparaten hebben een ‘intensief ’-toets
voor een extra vuile was. Alle machines
kunnen een verkort wasprogramma
draaien.

De machines hebben een fijnwas-
programma voor teer wasgoed, zoals 
vitrage en tere bovenkleding. Ook hebben

steeds meer wasmachines een speciaal
zijdeprogramma. Alle machines hebben
een wolwasprogramma, dat vaak zelfs
geschikt zou zijn voor wol met ‘hand-
was’-symbool.

We hebben de prestaties getest tijdens
het wassen van katoen en synthetisch
op 40 °C bij wisselende trommelvul-
lingen. In tabel 1 staan de resultaten 
samengevat onder Wassen.

We hebben speciaal aandacht besteed
aan het wolwasprogramma door een

wollen trui (met label dat aangeeft
dat machinewas mogelijk is)

tweemaal te wassen. Het resul-
taat is bedroevend. De Sie-

mens WXLS 1430, Bosch
WFR 2830 NL en Miele

scoren redelijk; de an-
dere matig. Krimp van
wol is ook afhankelijk
van de kwaliteit van
de wol en de wijze
van breien. Wol met
handwas-label hebben
we niet gewassen.

Energiegebruik
Alle machines in deze

test zitten in energieklasse
A. Dit levert twee voordelen

op: de aanschafpremie van
€50 en de lagere energiekosten.

Het krijgen van de premie (via het
energiebedrijf) is uitermate omslachtig. 
Het zou gemakkelijker zijn als de kor-
ting al direct bij aanschaf in de winkel
verrekend zou worden.

In de tabel is de premie niet in de aan-
schafprijs verrekend. Dat geldt ook
voor de verwijderingsbijdrage (€5), die
u bij aanschaf betaalt. De meeste 
winkeliers trekken de premie (in adver-
tenties en op prijskaartjes) alvast van
de verkoopprijs af, waardoor het is alsof
de machines €50 goedkoper zijn. Die
premie moet u daarna nog wel aanvragen.

De machines zijn het zuinigst als u
een volle trommel katoen wast op 
40 °C. Bij een belading van slechts 3 kg
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WOL BLIJFT  
Wol wordt al sinds de
prehistorie met de hand
gewassen; de uitvinding 
van de wasmachine heeft
daar niets aan kunnen
veranderen. Hoezeer 
de fabrikanten ook hun 
best doen, het lukt 
ze niet om een wol-
wasprogramma te
ontwikkelen dat
beter is dan
redelijk.

Heeft u nog vragen
over dit artikel? 
Bel De Gidslijn,

✆ (070) 445 40 00



Merk & Type

€ cm 2)

Bosch WFO 2450 NL 700 86x60x60 1200 E,L,P,S24

LG WD 1260 FDN 670 85x60x67 1200 A,E,P,R,S19

Siemens WXLS 1430 850 86x60x60 1400 A,E,L,P,S24

Zanussi FJE 1206 3) 85x60x63 1200 L,P,S24

Bosch WFR 2830 NL 860 86x60x60 1400 A,E,L,P,S24

Bauknecht WAE 8575 700 85x60x63 1200 A,L,P,S19

Siemens WXL 1250 720 86x60x60 1200 E,L,P,S24

Miele W 442 1150 85x60x60 1450 P,R,S24

Brandt WFH 1271 D 670 85x60x60 1200 A,B,L,P,S23 1:44
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Toerental 

(om
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Voorzieningen

Tijd katoen 40 °C 

Wassen

Wolwas

Centrifugeren

Energiegebruik

Waterverbruik

Geluid

Gebruiksgem
ak

Gebruiksaanwijzing

Testoordeel

1 Gebaseerd op onze waarneming medio
december 2001 in guldens, omgerekend 
naar euro; prijzen zijn exclusief €5 
verwijderingsbijdrage en €50
energiesubsidie

2 A = aquastop
B = deur om te zetten
E = energiesparende instelling 
L = deur draait linksom
P = programmafase afleesbaar
R = deur draait rechtsom
S = startvertraging; getal is aantal 

uur

3 Nog hier en daar verkrijgbaar; prijs 
ca. €630

FABRIKANTEN / IMPORTEURS
BAUKNECHT: Whirlpool, (076) 530 64 00,

www.bauknecht.nl
BOSCH: 0800-0710, www.bosch.nl
BRANDT: 0900-BRANDTNL, 

0900-272 63 8 65 (10 cpm), 
www.brandt.nl

LG: (020) 654 91 50, www.lge.nl
MIELE: (0347) 37 89 11, www.miele.nl

SIEMENS: (070) 333 12 34, 
www.siemens.nl

ZANUSSI: Electrolux, (0172) 46 81 72,
www.zanussi.nl

++ = zeer goed

+ = goed 

# = redelijk

– = matig

–– = slecht

Tabel 1:  WASMACHINES

Beste koop

Merk & Type

€

Zanussi IZ 14 730 goed

Bosch WFD 2060 electronic 500 red./goed

AEG Öko-Lavamat 84730 update 930 goed

LG WD-1460FD 770 red./goed

Miele W 857 950 goed

Zanussi IZ 12 640 goed

Zanussi IZ 16 820 goed

Siemens WXB 1060 500 red./goed

Marynen CMF 2000 Century 455 redelijk

Indesit W 103 315 redelijk

Prijs ca. 1)

Testoordeel

1 Gebaseerd op onze waarneming medio 
december 2001 in guldens, omgerekend naar 
euro

2 Nog hier en daar verkrijgbaar

FABRIKANTEN / IMPORTEURS
AEG: Electrolux, Alphen a/d Rijn, (0172) 46 81 72 
BOSCH: 0800-0710, www.bosch.nl
MARYNEN: zie AEG
INDESIT: Merloni, (030) 669 29 00, www.indesit.nl
LG: (020) 654 91 50, www.lge.nl
MIELE: (0347) 37 89 11, www.miele.nl
SIEMENS: (070) 333 12 34, www.siemens.nl 
ZANUSSI: zie AEG, www.zanussi.nl

AEG Öko-Lavamat 86730 update 2) 990 goed

AEG Öko-Lavamat 88730 update 2) 1075 goed

AEG Öko-Lavamat 88830 update 2) 1175 goed

Tabel 2:  WASMACHINES NOG 
VERKRIJGBAAR november 2001
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HANDWERK
(in veel huishoudens gebruikelijk) zijn
de machines helemaal niet meer zo zui-
nig, als je het water- en energiegebruik
per kilogram was uitrekent.

CONCLUSIE
Beste koop zijn de Bauknecht WAE 8575
(€700), Bosch WFO 2450 NL (€700) en 
Siemens WXL 1250 (€720). �
Beste koop: goede kwaliteit voor een redelijke prijs.

DE TEST:WAT EN HOE
We hebben negen voorladers getest 
op hun wasprestaties, energiegebruik,
waterverbruik en centrifugeereffect.
Dit keer is ook het wolwasprogramma
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onder de loep genomen. Een panel be-
oordeelde het gebruiksgemak en geluid
en de gebruiksaanwijzing. Het wassen
heeft het zwaarst meegewogen. In dit
oordeel zijn reinigen, spoelen en de
witheid samengevat.

In de tabel vindt u weegpercentages
bij onze criteria.Vermenigvuldig per
kolom het genoemde weegpercentage
met de beoordeling (waarbij zeer goed
5 punten waard is, goed 4, redelijk 3,
enzovoort); tel de uitkomsten van de
kolommen bij elkaar op. Het hoogste
getal wint. U kunt zelf andere weeg-
percentages toekennen (opgeteld moeten
ze wel op 100% uitkomen) en uw 
persoonlijk Testoordeel berekenen.


