Opdracht: Shoppen zonder wachtrij

niveau

Opdrachtenblad

€

Opdracht 1
1.
2.
3.
4.

Wat zijn volgens jou de voordelen van online
shoppen? En wat zijn de nadelen?
Welke risico’s van online winkelen kun je bedenken?
Doe jij wel eens online aankopen? Wat voor een
producten koop je het liefst online?
Geef je makkelijker geld uit met online winkelen
of met winkelen in de stad?

Vrienden

Jij, Jasmina, Jayden, Wesley
Melanie
Yeay uitverkoop wie gaat er mee naar
de stad?

Jasmina

24/7

Naar de stad!? Ik shop liever online. Geen last
van opdringerige verkopers en wachtrijen. Kom
anders bij mij achter de pc.
Melanie

Online shoppen is steeds populairder.
Een belangrijk voordeel is dat je zelf bepaalt
wanneer je winkelt. De online winkels zijn
24 uur per dag, 7 dagen in de week open.
Een ander voordeel is natuurlijk dat je de
deur niet uit hoeft. Je producten worden bij
jou aan de deur afgeleverd. Nadelen zijn er
ook. Zo moet je zeker weten dat de betaling
veilig is en de online winkel betrouwbaar.
Ook is het belangrijk om extra goed te letten
op de voorwaarden, zoals de garantie en
ruilmogelijkheden, bij online winkelen.

Ok
Wesley
Veel plezier dames! Ik ga even
langs kledingszaak bij mij om de
hoek, kan ik tenminste meteen de
kleren passen.

Opdracht 2
Geef Melanie en Jasmina vijf tips waar ze op moeten
letten bij het onlineshoppen.
→ Kijk bijvoorbeeld op www.nibud.nl/
scholieren/uitgaven/kopen-via-internet.html
1.
2.
3.
4.
5.

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

Producten vergelijken
Er zijn verschillende sites waar je producten
kunt vergelijken. De sites vergelijken
verschillende winkels en vergelijkbare
producten met elkaar. Je ziet dan bijvoorbeeld welke winkel het goedkoopst is,
de kortste levertijd heeft of de beste
garantie geeft. Op veel sites kun je ook
lezen wat andere klanten van de winkel
en het product vinden.

Opdracht: Shoppen zonder wachtrij

niveau

Opdrachtenblad

€

Opdracht 3
1.

Kies samen met een klasgenoot een product
dat jullie gaan vergelijken. Bijvoorbeeld een
mobieltje, tablet, mp3-speler of (sport)schoenen.
Vul het schema in.

Winkel

2.

Prijs

Verzendkosten

Bekijk het schema. In welke winkel zou je het
product kopen? Waarom daar?

Opdracht 4
Op internet kun je niet alleen bij winkels producten
kopen. Ook veel mensen bieden op speciale sites
(tweedehands)spullen aan. Bekende sites zijn
bijvoorbeeld Marktplaats en Ebay.
Wesley heeft een mooie mobiele telefoon op
Marktplaats gezien. Niet gebruikt. En veel goedkoper
dan in de winkel. Te mooi om waar te zijn? Als Wesley
€ 100 overmaakt naar de verkoper, belt de verkoper
voor een afspraak
1.
2.
3.
4.
5.

Zou jij het geld overmaken naar de verkoper?
Waarom wel of niet?
Wat als de telefoon na een week kapot is?
Heeft Wesley garantie?
Welke producten zou je wel kopen via een site
als Marktplaats? Welke niet?
Wat zijn de voordelen van kopen via sites
als Marktplaats? En de nadelen?
Wat zou je Wesley aanraden om te doen?

Levertijd

Meningen van andere klanten
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Op wie lijk jij het meest?
Zet een kruisje achter de naam van de persoon op wie
je het meeste lijkt.

Melanie

Jayden

Ik vind kopen via internet soms best eng.

Ik heb een paar slechte ervaringen met

Ik vraag altijd mijn vader om mee te

internetaankopen. Pakketjes die niet

kijken of de betaling wel safe is.

aan komen, een verkoper die van de
aardbodem verdwijnt. Voor mij geen
internetaankopen meer.

Jasmina

Wesley

Ik kom echt nooit meer in gewone

Soms koop ik via internet. Soms niet.

winkels. Ik bestel alles online.

Het ligt er aan. Een telefoon koop ik

Waarom moeilijk doen als het

bijvoorbeeld liever in een echte winkel.

makkelijk kan.

Maar een spijkerbroek bestel ik online.
Ik weet precies welke ik wil.

Geldtip
Hieronder staat voor elk van bovenstaande personen
een handige geldtip. Bekijk de tip van de persoon op
wie jij het meeste lijkt.

Melanie

Jayden

Goed idee. Je kunt ook zelf kijken of de verbinding

Balen van je slechte ervaringen. Geen probleem

veilig is. Probeer je online af te rekenen maar

als je liever gewoon naar de winkel gaat. Ieder

staat er geen https in het internetadres?

op zijn eigen manier.

Snel wegwezen en niet betalen. De site is niet
veilig. Je kunt ook kijken of een website
keurmerken heeft voor veilig winkelen, zoals het
‘Thuiswinkel Waarborg’.

Jasmina

Wesley

Internetshoppen kan inderdaad ideaal zijn.

Prima! Doe waar je jezelf goed bij voelt.

Kijk wel uit dat je niet te veel koopt en dat

Je hebt er goed over nagedacht.

je veilig kunt betalen. Het kan ook erg
verslavend zijn.

