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De wereld
vergaat niet
U kunt opgelucht ademhalen:
De Maya’s dachten volgens
wetenschappelijk tijdschrift
Science helemaal niet dat de
wereld in 2012 zou vergaan.
Uit een archeologische
ontdekking in Guatemala
blijkt dat zij er destijds
vanuit gingen dat de aarde
nog zeker 7000 jaar zou
blijven bestaan.
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Strop door aanbetalingen
DOOR JORIS POLMAN
Consumenten gaan
dagelijks voor één tot anderhalf miljoen
euro het schip in door aanbetalingen die
verdampen door faillissementen. Het
betreft vooral aan- en vooruitbetalingen
van nieuwe dakkapellen, kozijnen, vloeren, badkamers, keukens en andere gro-

AMSTERDAM –

te investeringen in woningen. Dat zegt
het Nationaal Waarborgfonds Aanbetalingen (NWA).
In 2011bedroeg de schade door faillissementen circa twee miljard euro, zo
blijkt uit eerder gepubliceerde cijfers van
het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Op basis van gegevens van de Universiteit van Amsterdam, het Hugo Sinzheimer Instituut en de ervaringen van het
NWA zelf schat Ger van der Molen van
het Waarborgfonds dat daarvan jaarlijks
ruim driehonderd miljoen euro aan
vooruit- en aanbetalingen als sneeuw
voor de zon verdwijnt.

De Wereldomroep neemt met een historische 24-uurs
uitzending afscheid van zijn Nederlandse luisteraars.
Stem vandaag t/m 22.00 uur af op 1296 AM en sta stil
bij het einde van een tijdperk. Voor meer informatie
kijk op www.wereldomroep.nl.

„Nederlanders zijn te goed van vertrouwen", zegt Van der Molen. Sinds
2009, het jaar dat de economische crisis
uitbrak, gaan historisch veel bedrijven
over de kop. Ondernemers hebben het
moeilijk en doen er alles aan om snel aan
cash te komen, meent Van der Molen.
Helaas gaat het ook vaak mis.
Consumenten moeten zich realiseren
dat het risico van een aanbetaling bij
henzelf ligt, aldus overheidsloket Consuwijzer. Gaat een bedrijf over de kop,
dan moet de consument achter in de rij
van schuldeisers aansluiten. „In de
praktijk betekent dat je dan meestal met
lege handen staat”, zegt een woordvoerder van Consuwijzer.
Fondsen als het NWA houden als derde partij aanbetalingen in beheer zodat
het geld niet verdwijnt als het bedrijf
failliet gaat of opeens niet meer kan leveren. Sommige brancheorganisaties hebben eigen waarborgfondsen, zoals keuken- en meubelbedrijven. Maar volgens
het NWA is slechts 20 procent van de bedrijven daarbij aangesloten. De Consumentenautoriteit tikte in 2010 nog twee

Vandaag

Morgen

grote keukenleveranciers op de vingers
omdat ze te hoge aanbetalingen vroegen. Wettelijk mag een bedrijf nooit
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Aanbetaler vaak
met lege handen na
faillissement firma

meer dan 50 procent van het totaalbedrag vragen, in sommige branches zelfs
maximaal 15 procent.
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