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1. Achtergrondinformatie  

De overheid is van plan om een omgekeerd bel-me-niet register in te voeren, waardoor bedrijven alleen per 

telefoon aanbiedingen mogen doen als daar expliciet toestemming voor is gegeven. VEH zou graag zien dat dit 

ook voor verkoop aan de deur gaat gelden. 

 

Dit onderzoek moet laten zien of leden er ook zo over denken. In totaal 1.278 leden hebben in februari 2019 aan 

het onderzoek meegewerkt. De onderzoeksresultaten zijn gewogen op woonplaats, geslacht, lidmaatschapsduur 

en leeftijd, om basis van de werkelijke verhoudingen binnen het ledenbestand van de vereniging.  
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2. Resultaten  

Bijna twee-derde van de leden is in de afgelopen drie jaar 

vier keer of vaker benaderd door telefonische verkopers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de deur worden leden minder vaak benaderd, hoewel 

79% tenminste één keer in de afgelopen drie jaar. 
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Als er nog andere zaken zijn waarvoor u telefonisch of aan de deur bent benaderd dan kunt u deze hier 

aangeven. (willekeurige selectie van antwoorden) 

 Advertenties en accountants 

 Door energieleveranciers ben ik zowel telefonisch 

als aan de deur benaderd. 

 Bedrijf gericht 

 schoorsteen vegen 

 Door anonieme of onbeknde / vreemde 

buitenlandse nummers. 

 schoorsteenvegers aan de deur 

 Oplichters uit Nigeria, die geld wilden lenen en 

oplichters uit India naar ik vermoed, die mij 

probeerden wijs te maken, dat er iets mis was met 

mijn Windows-besturingssysteem, dat ik helemaal 

niet gebruik. 

 Recent door een bedrijf dat zich aan de deur 

meldde met een zo plausibel verhaal dat 

buurtgenoten in zee zijn gegaan met dit bedrijf dat 

volstrekt overbodig de leidingen in huis onder 

hoge druk wilde schoonmaken. Veel voor 

gewaarschuwd maar toch.... 

 Bioscoop 

 banken en autoverkopers 

 wijn 

 Internet abonnement 

 Online verkoop sites. 

 Ramenlappers Tuinvoorzieningen 

 Microsoft door buitenlanders  

 Loterijen/ goede doelen via folders, brieven, 

akties etc etc Geldt ook abonnementen etc 

 door gebrekkig Engels sprekende personen die 

zeggen te bellen namens Microsoft dat er iets mis 

is met mijn computer en of ik om het op te lossen 

hun toegang wil geven om op afstand mijn 

computer te scannen 

 beleggingsfonds 

 Kunststof kozijnen .Glazen wassers . Dakgoot 

reinigen . 

 Door de gemeente voor een panel 



 
 

 

 

96% vindt telefonische verkoop onprettig. Aangezien 

niemand aangeeft het prettig te vinden 

(onderzoeksresultaten worden afgerond, anders zou er 0,2% 

staan), kan gesteld worden dat niemand prijs stelt op 

telefonische verkoop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunt u aangeven waarom u telefonische verkoop (zeer) onprettig vindt? (willekeurige selectie van antwoorden) 

 IK vind het opdringerig, vooegt voor mij niets toe. 

Ik bepaal zelf wanneer en wat ik koop. Krijg een 

onprettig gevoel. Mijn 90-jarige moeder wordt 

geregeld verleid tot zaken die ze eigenlijk niet wil 

of niet nodig heeft. Voelt zich onder druk gezet. 

 Opdringerig gedrag alsof ze een voet tussen de 

deur willen houden. 

 Bepaal zelf wanneer ik info wil.   

 Ze denderen vaak maar door en houden er een 

agressieve manier van verkoop op na, zelfs als je 

zegt geen belangstelling te hebben. Als ik 

bepaalde organisaties hoor aan de telefoon 

verbreek ik tegenwoordig standaard de 

verbinding. Misschien niet netjes maar dan ben ik 

wel weer van dat gezeur af.  

 men belt op verkeerde momenten, voor zaken die 

men niet wil hebben, en men weigert om 

documentatie op te sturen, vaak moet je meteen 

beslissen. 

 Te abstract en onpersoonlijk  vaak ook pushing. 

 Bedrijven en /of stichtingen trachten je over te 

halen om produkten af te nemen of om een 

bijdrage voor de stichting te doen.  

 Men stoort bij privé werk en omstandigheden. 

Komt altijd ongelegen. 

 Te pas en te onpas. Vaak voor iets waar ik geen 

enkele interesse voor heb. Te vaak voor dezelfde 

aanbieding/produkt 

 vaak dramsgewijs aangepakt 

 Ze bellen altijd tijdens etenstijd en dan ook nog 

met een product wat je niet nodig hebt. 

 Het aandringen van de verkopers, je de verkeerde 

indruk geven 

 bellen op ongelukkige momenten, vertellen nooit 

de waarheid 

 Kan niet beoordelen door de telefoon van wie ik 

een product koop. Onpersoonlijk.  

 overvallen, niet voldoende tijd om na te denken. 

 Je wordt ongevraagd lastig gevallen met een heel 

verhaal. 

 Drammen van de verkoper(ster)ers 

 als ik iets wil aanschaffen, ga ik zelf wel opzoek. 

geldt ook voor het aangaan van abonnementen, 

lidmaatschap goede doelen ect. 

 Opdringerig 

 Als ik ergens interesse in zou hebben geef ik dat 

zelf aan, benader ik zelf de bedrijven of 

instellingen. 
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Ook verkoop aan de deur wordt door zo goed als iedereen 

als onprettig ervaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunt u aangeven waarom u verkoop aan de deur (zeer) onprettig vindt? (willekeurige selectie van antwoorden) 

 Geen behoefte aan in de deuropening zaken te 

bespreken of te bespreken! 

 ik heb er niet om gevraagd. Ik wil NIET onbeleefd 

zijn en sluit dan ook de deur niet.  

 Om dat ik niets nodig heb 

 Opdringerig en leugenachtig 

 Ik bepaald zélf wanneer ik iets koop. 

 meestal 's-avonds en in de huidige maatschappij 

is het niet verstandig om als het donker is de deur 

te openen voor onbekenden, verkopers zijn 

meestal drammerig 

 Je wordt gestoord in je bezigheden 

 Geen interesse in verkopers die weer energie 

willen verkopen. wordt hiervoor al op diverse 

andere manieren benadert. 

 Ik vind het volstrekt een ongepastemanier van 

verkope 

 Ik heb er niet om gevraagd. 

 Omdat het mijn privacy verstoort. 

 Altijd Tijdens het eten.  

 Omdat ik zelf wil bepalen wat, wanneer en hoe ik 

iets koop. Thuis is thuis en ik wil niet ongevraagd 

gestoord worden 

 je wordt gestoord op momenten dat het niet uit 

komt. Uit fatsoen hoor je aan wat men wil. 

Eigenlijk wil je er z.s.m. vanaf. 

 Als ik iets wil kopen of een doel wil steunen dan 

neem ik zelf wel initatief. 

 Opdringerig 

 Als ik iets wil kopen ga ik zelf wel kijken waar en 

wanneer.  

 vaak agressieve en volhardende benadering 

 Ik wil kopen als het mij schikt en als ik het zelf heb 

geentameerd. 

 niet nodig 
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De overheid is van plan om de regels voor telefonische verkoop strenger te maken. Bedrijven zouden volgens die 

regels alleen nog oud-klanten en mensen die expliciet toestemming hebben gegeven telefonisch mogen 

benaderen. Nu is het nog andersom en mogen bedrijven iedereen benaderen voor telefonische verkoop, tenzij 

iemand zich heeft uitgeschreven via het bel-me-niet-register. 

 

 

89% vindt het een goed plan om de regels voor telefonische 

verkoop strenger te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het plan om de regels voor verkoop strenger te maken geldt alleen voor telefonische verkoop. Vereniging Eigen 

Huis pleit ervoor dat deze regel ook voor verkoop aan de deur moet gelden. Verkoop aan de deur is dan alleen 

mogelijk als u oud-klant bent of als u expliciet toestemming heeft gegeven. 

 

91% is het eens met het voorstel van Vereniging Eigen Huis 

om de regels voor verkoop aan de deur ook strenger te 

maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunt u uw antwoord toelichten? (willekeurige selectie van antwoorden) 

 Ik reageer niet eens bij verkoop aan de deur. 

Altijd afwijzend en weg sturend. Ik wik met rust 

gelaten worden. Hoepel op. Ik heb een bordje aan 

de deur opgehangen: aan de deur  wordt niet 

gekocht of gedoneerd.  Weg wezen. Ik kies de 

goede doelen zelf uit en bepaal zelf wel wat ik wil 

geven. Heb ik de deur niet voor nodig!  

 Als ik iets wil kopen of van b.v. energieleverancier 

wil veranderen, dan kan ik dat heel goed zelf 

regelen. 
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 Als ik iets wil benader ik bedrijven wel. Ik wil niet 

dat bedrijven of instanties mij benaderen. 

 Regel voor oud klanten gaat niet ver genoeg. Als 

ik als oud klant geef dat ik niet benaderd wil 

worden, kom ik er niet vanaf. Mijn adres en 

telefoongegevens zijn privé! 

 in het computertijdperk kunnen deurverkopen op 

een makkelijker manier plaats vinden, nl 

aanbiedingen via mail/spam 

 Ik wil eigenlijk helemaal af van verkoop aan de 

deur. Ik ben er ook heel snel mee klaar geen 

interesse waar het ook over mag gaan. 

 Dan zal de överlast"snel afnemen. 

 Kan je het zelf bepalen 

 De voorgestelde regeling gaat niet ver genoeg. 

Ook als oud-klant wil ik niet benaderd worden. Ik 

ben meestal niet voor niets oud-klant. Stoppen 

dus met elke telefonische en aan-de-deur 

benadering. 

 Ik wil, ook als oud klant, helemaal niet benaderd 

worden. Noch telefonisch, noch aan de deur. 

 Ik wil ook niet als OUD-klant lastig gevallen 

worden 

 Echter, ik sta al jarenlang ingeschreven bij het 

bel-me-niet register en toch word ik een paar keer 

per maand gebeld. En dat meld ik dan, maar die 

bedrijven wisselen weer van naam en gaan 

gewoon door. Dus het komt aan op handhaving 

van de strengere regels! 

 Verkoop aan de deur of telefonisch zou helemaal 

verboden moeten worden. Wij zijn gestopt met het 

melden aan het bel-me-niet register omdat het 

gewoon niet helpt. Sommige bedrijven hebben we 

al 5 x gemeld en toch nog bellen. Ook als oud 

klant van Nuon wens ik door hen niet meer te 

worden benaderd. Zelfs na herhaaldelijk 

aangeven bellen ze nog steeds. 

 Minder verkoop aan de deur is beter. Alhoewel 

handhaving misschien lastig is.  

 Ik ben die drammerige verkopers helemaal zat. 

Ze laten je geneens alles rustig narekenen. Het 

komt op mij over om meteen maar te kopen. 

 Verkoop aan huis zie ik als een inbreuk op mijn 

privacy 

 Het voorstel maakt zo definitief een einde aan 

vaak onfrisse praktijken. 

 ik vind het intimiderend en ongewenst dat mensen 

bijna je prive domein binnendringen 

 Verkoop aan de deur is minstens zo hinderlijk als 

telefonische verkoop. Sterker nog, je moet je ook 

nog eens fysiek blootgeven, en dat is niet 

wenselijk.  

 Ik koop niets aan de deur dus aanscherping van 

de regels verandert in mijn situatie niets 

 

Tot slot een selectie van persoonlijke ervaringen 

 Ik heb een BV vanwege een ontslagvergoeding. 

Vanwege de verplichte KvK inschrijving krijg ik 

ongewenste aanbiedingen van met name 

energieleveranciers. Gisteren NUON aan de deur. 

 Vrij agressieve manier van benaderen, deden zich 

voor als meteropnemer, terwijl zij in werkelijkheid 

een Nuon leverancier waren 

 Ik heb ooit een ker een energieverkoper gevraagd 

om terug te komen. toen hij twee dagen later 

terug kwan deelde ik hem mede dat ik toch maar 

had besloten om bij de Jumbo te blijven 

boodschappen doen....... 

 een aardige jongen die onze bijdrage aan Artsen 

zonder grenzen graag wilde verhogen. 

 Zgn. goede doelen verkoop, zoals 

Natuurmonumenten, vinden dat zij geen 

vergunningen hoeven aanvragen en op elk uur 

van de dag langs mogen komen! Schandalig hoe 

zij zich boeven de wet opstellen met hun 

colporteurs. 

 Als je de deur open doet omdat je de buurman 

verwacht die zijn pakje op komt halen. En als je in 

plaats van je buurman een jonge gast ziet die 

direct begint te ratelen over een heel goed doel 

voor kinderen in schrijnende situaties waar hij zelf 

elke zomer vrijwilligerswerk voor doet. Waar je, 

doordat je beleefd bent opgevoed, met geen 

mogelijkheid tussen komt. Als hij dan klaar is en 

hij vraagt 'komt het nu gelegen als ik u meer 

vertel?'. En als ik dan zeg 'nee, goedendag 

verder'. En als diezelfde jongeman dan 2 uur later 

wéér aan de deur staat met 'wellicht komt het u nu 

beter uit want ik zag dat u geraakt werd door mijn 

verhaal'... (en nog meer van dit soort 'pakkende' 

uitspraken van andere colporteurs). En ja, hij 

hééft mij geraakt om de reden dat ik het sneu vind 

voor de gasten die aan de deur staan en zoveel 

deuren in hun gezicht dichtgesmeten krijgen. Heb 

ooit een halve dag -uit wanhoop omdat ik zo 

graag wilde werken- in diezelfde schoenen 
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gestaan. Jongen, er zijn zo veel leukere banen... 

Maar dat ga ik hem niet vertellen. Ik slaak een 

diepe zucht en zeg dat ik al een heleboel goede 

doelen steun en verder geen interesse heb. En 

doe de deur dicht.       

 Ze willen altijd energie aan je verkopen en ze zijn 

ook heel erg goedkoop en je bent dom dat je niet 

naar ze toe gaat. Ze willen je ook heel erg graag 

zonnepanelen verkopen maar die liggen al op het 

dak en er kan er geen een meer bij. 

 Nuon wilde een energie contract afsluiten. 

 Verkoop energie door energie leverancier. Zij 

waren goedkoper en ik ben gestopt op het 

moment dat ze mijn rekeningnummer wilden 

 ongevraagd en ongewenst .. ondanks - geen 

verkoop aan de deur sticker- bellen ze gewoon 

aan  

 Het komt veel te vaak voor. Het kost me inmiddels 

moeite om een beetje beleefd te blijven. Ik ga ook 

niet meer in op wat ze zeggen  eigenlijk kap ik ze 

al voor hun eerste zin af en zeg ik dat ik niet 

geïnteresseerd ben. Ik woon in een dorp met de 

deur gelijk aan de straat. Voorheen woonde ik in 

de stad in een bovenhuis  daar had ik vrijwel nooit 

last. In de stad word ik wel regelmatig op straat 

aangesproken, ook heel vervelend. Wat ze willen 

slijten kost vrijwel altijd geld. BAH.  

 de verkoper zette gewoon zijn voet tussen de 

deur en bleef maar volhouden om zijn artikelen te 

slijten aan ons. In ieder geval ging hij hinkend de 

voortuin uit 

 Verkoper was nogal drammerig, gewoon 

vervelend 

 Veel gezeur voor je weet wat ze willen. Meestal 

moet ik vrij grof worden voor de aap uit de mouw 

komt. Dan kort en duidelijk ONGEWENST 

 Dat ze blijven zeuren om iets te verkopen. Ik koop 

niets aan de deur, tenzij ik het echt interessant 

vind en ik er nog een nachtje over mag slapen.  

 Slecht. Ik werk aan huis en ze vallen mij lastig. 

Mn de energieverkopers zijn enorm irritant een 

"nee" is voor hen nog geen "nee". Je moet de 

deur tijdens het gepush gewoon weer sluiten 

anders houdt het niet op. Wat ik zie als 

intimidatie.  

 Naarste ervaring was met een verkoper die mijn 

huis wilde beveiligen. Er was een aanbod met 

veel korting, maar moest wel direct beslissen. De 

verkoper liet een lijst zijn van adressen in de buurt 

zien waar hij al met succes 

beveiligingsapparatuur had verkocht. Ik nam 

bedenktijd en heb nooit meer van de verkoper 

gehoord. 

 Studenten die verkopen aan de deur en doen 

alsof ze zeer betrokken zijn en zelfs in het land 

zijn geweest om hulp te bieden. Er waren 

meerdere studenten in de straat bezig en allemaal 

met dat zelfde praatje.Achteraf blijkt dat ze dit 

praatje ingestudeerd hebben en er zelfs geld (€ 

10,-)voor krijgen. 

 Voor een aanbieder van energie blijkt dat ze mijn 

energiegegevens hebben terwijl ze niet mijn 

leverancier zijn... 

 De verkoper zei dat ik bekend stond als groot 

verbruiker van energie. Hoe hij aan die gegevens 

kwam kon hij niet verklaren. Voelde mij hierdoor 

gekwest daar ik heel bewust met energie om ga 

en gemiddeld minder verbruik dan soorgelijke 

huishoudens. Dit sort verkopen moet aan banden 

worden gelegd. 

 Brutale verkopers van energiemaatschappijen en 

loterijen.  

 Energieleverancier met vals aanbod om bij hen 

terug te komen als klant. 

 Ik werd door in dit geval Jehova’s getuigen 

gewaarschuwd voor de “hoer op de rode draak” 

en haar verleidingen tot homosexualiteit, overspel 

en pedofelie.  Als monogame homosexuele man 

werd ik heel boos (per slot van rekening val ik 

andere mannen, niet op kinderen en is overspel 

de laatste 20 jaar van mijn 20 jaar durende relatie 

geen issue geweest en zijn wij zelf christenen) 

maar wist mijn woede om te zetten in gevatte 

reactie: dezelfde god die u en ik aanbidden 

spreekt ook over naastenliefde en vooral niet 

oordelen naar anderen. Die “hoer” waarover u 

spreekt houdt onze straten veiliger voor kinderen. 

Homosexuele mannen vallen op hetzelfde 

geslacht. Het feit dat u dit in een adem noemt 

zegt mij dat u helemaal niet goed bestudeerd hebt 

wat onze lieve heer allemaal zegt en alleen maar 

de punten aangrijpt die u niet begrijpt en ze inzet 

om uit angst voor onze god mensen mee te 

krijgen in uw versie van ons geloof. Hopenlijk zet 

ik u tot nadenken en gebed om vergeving van uw 

naiveit aan. En nu maken dat u wegkomt met uw 

haatzaaierij!  


