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prijspeiling

We klussen vaker, zo blijkt uit 
diverse onderzoeken. Tegelij-
kertijd geven we minder geld 

uit in bouwmarkten. Dit komt doordat 
ze meer concurrentie krijgen van win-
kels zoals Action en Big Bazar, die ook 
doe- het-zelfartikelen verkopen, en van 
internetwinkels. Maar waar ben je het 
voordeligst uit? 
Als je met een grote klus bezig bent, lijkt 
het handig om je spullen zo veel moge-
lijk in één keer te kopen. Uit onze prijs-
peiling blijkt echter dat het loont om 
prijzen te vergelijken en naar aanbiedin-
gen te speuren. Van beits en betonmortel 
tot gipsplaten en gereedschap: van bijna 

Welke bouwmarkt  
is het voordeligst?
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Voor het beste advies in de bouwmarkt moet je bij 

Hornbach en Gamma zijn. Kun je ook naar deze 

winkels voor de laagste prijs?

Tekst: Else Meijer en Ferry Ploeg

200 A-merkproducten vergeleken we 
de prijzen bij 8 bouwmarktketens en 
2 internetwinkels. Verzendkosten lieten 
we buiten beschouwing. Deze hangen 
vaak af  van het bedrag waarvoor je be-
stelt, of  de grootte van het pakket. 
Bij de meeste bouwmarkten kun je ook 
online kopen, behalve bij Hornbach en 
Hubo. Bol.com en  Ikklus.nl verkopen 
 alleen via internet.

Opletten bij Bol.com
Hornbach is de goedkoopste bouwmarkt. 
Je betaalt hier over de hele linie 10 à 11% 
minder dan gemiddeld. Gamma en Kar-
wei zijn 1 à 2% goedkoper en Bol.com is 

het duurst. Meestal, want verf  en beits 
zijn bij Bol.com juist zo’n 10% goedkoper. 
Per productgroep – we onderscheiden 
gereedschappen, verf  en beits en bouw-
materialen – zijn er namelijk verschil-
len. Voor gereedschappen ben je het 
duurst uit bij Bol.com, Hubo, Kluswijs 
en Multimate. Verf  en beits kosten bij 
Kluswijs het meest. Voor bouwmateria-
len (waaronder kit, lijm, vullers, beton-
mortel en hout) is Bol.com het duurst. 
En niet zo’n beetje ook: 23 tot 24% meer 
dan gemiddeld. Sommige producten 
 (zoals Bison houtlijm en Alabastine 
muurvuller) kosten bij Bol.com circa 
twee keer zo veel als bij Hornbach. 
Het is niet zo dat een keten voor bepaal-
de producten altijd goedkoop of  duur is. 
Zo kost de Makita boormachine DF330-
DWE in januari bij Bol.com bijna €47 
minder dan bij Formido, terwijl Formido 
voor gereedschappen over het algemeen 
iets goedkoper is dan Bol.com. 

»
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DUITSE 
CONCURRENTIE

Hornbach opent dit jaar twee nieuwe 
vestigingen en streeft naar in totaal 
een twintigtal winkels in Nederland. 
Naast Hornbach vestigt zich een 
tweede Duitse bouwmarktketen in 
ons land: Bauhaus. De keten opent 
eind dit jaar zijn eerste vestiging in 
Groningen. Het wordt een grote 
bouwmarkt met een ‘drive-in’ en 
 specialisaties in sanitair, tuin en licht.
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Vooral bij verf  is prijsvergelijken zeer de 
moeite waard. Een blik Flexa Strak in de 
lak (750 ml) kostte bij Hornbach €19,95 
en was ruim €5 duurder bij Gamma, 
Karwei en Praxis. Artikelen als gipsplaat 
en steigerhout schelen per stuk mis-
schien niet veel in prijs, maar als je een 
fl ink aantal nodig hebt, tikt het aan.

Aantrekkelijke aanbiedingen
En vergeet bij het inkopen de foldertjes 
niet. In januari zagen we bij Formido, 
Gamma, Karwei en Praxis veel interes-
sante aanbiedingen, die tussen de 20 en 
40% korting opleverden. Soms liep de 
korting nog verder op.
Sommige merken zijn bijna altijd ergens 
in de aanbieding. Wie verf  wil van Histor 
of  Flexa, of  gereedschap van Bosch of  
Black & Decker, kan geld besparen door 
te zoeken naar een actie. Wie een nee-
nee-sticker op z’n brievenbus heeft, 
vindt de folders ook op de sites van de 
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bouwmarkten. Er zijn daarnaast web-
sites die de folders van veel bouwmark-
ten verzamelen, zoals foldercheck.nl, 
spotta.nl en voordeelmuis.nl.
Praxis accepteert ook de kortingsbonnen 
uit aanbiedingsfolders van andere bouw-
markten. Aantrekkelijk, mits de origine-
le prijs van het product bij Praxis niet 
aan de hoge kant is. Voor je enthousiast 
bonnen gaat uitknippen, is het dus ver-
standig een snelle prijzen scan uit te 
 voeren. Ook dat kan tegenwoordig vrij 
eenvoudig: de meeste bouwmarkten 
 publiceren de prijzen op hun site. Die 
gelden vrijwel altijd ook in de winkels. 
Hornbach heeft als enige geen aanbie-
dingen, maar wel een laagsteprijsgaran-
tie. Ook biedt Hornbach 10% korting op 
aanbiedingen van concurrenten. 
Gamma, Karwei en Praxis hebben ook 
een laagsteprijsgarantie, maar die geldt 
alleen voor specifi eke artikelen. 
De klantenkaarten die veel bouwmark-

ten hebben, leveren slechts enkele pro-
centen korting op, met vaak beperkende 
voorwaarden. Het  gespaarde bedrag 
kan dan bijvoorbeeld niet worden uit-
gegeven aan een artikel dat in de aan-
bieding is. 
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