
Reactie van Xpendy naar aanleiding van de reportage 
“Abonnement opzeggen? Pas op! Sommige sites rekenen 
zeer hoge tarieven” (Kassa, 29 augustus 2022) 
 
Zoals ik je net ook zei vind ik het argument dat klanten niet 
weten dat er geld in rekening wordt gebracht een lastige. 
Allereerst moeten klanten zelf hun IBAN invullen. Neem aan dat 
consumenten niet overal zo maar hun IBAN invullen (?) en 
áls ze het al doen dat ze dan wel even goed scherp zijn (goed 
lezen!) wat er gaat gebeuren. Op iedere pagina is namelijk 
duidelijk te lezen dat als je verder gaat je akkoord gaat met 
een eenmalige afschrijving van 29,95 voor het opzeggen van 
bedrijf X (zie onderstaand screenshot).  
  
Verder hebben wij in het verleden al meermaals getest met de 
prijs op verschillende manieren op de website weer te geven, 
maar eerlijk is eerlijk, hoe het ook op de website staat er zijn 
altijd klanten die niet lezen (of het niet willen zien). 
 
 
 

 
  
Qua herroepingsrecht kan ik ook heel duidelijk zijn, dat is er 
uiteraard gewoon wél. Dit is zelfs terug te vinden in onze 
Algemene Voorwaarden (Artikel 9). Klanten kunnen hiervoor 
contact opnemen met onze klantenservice. 
  
Misschien dat dit voor klanten niet altijd snel genoeg gaat 
(vakantieperiode) of niet helemaal vlekkeloos (veel nieuwe 



collega's) maar met beide punten zijn we in ieder geval (al) 
volop bezig. Laatste weken zijn er al verschillende nieuwe 
collega's gestart en (net zoals veel bedrijven) zijn we ook nog 
steeds op zoek naar nieuwe/goede collega's. Verder vinden er 
bij de klantenservice ook meer en meer kwaliteitschecks plaats 
zodat we klanten ook écht goed helpen, zoals bijv. qua 
herroepingsrecht.  
 
Vanzelfsprekend willen we graag dat alles voor iedereen altijd 
duidelijk is. Mochten er klanten zijn waarvoor iets niet duidelijk 
was of die niet tevreden zijn dan kunnen ze vanzelfsprekend 
altijd hun geld terug krijgen. Daarvoor kunnen ze contact 
zoeken met onze klantenservice. Duizenden mensen maken 
met volle tevredenheid gebruik van zowel de gratis alsmede de 
betaalde opzegmogelijkheid van Xpendy en uiteraard nemen we 
alle feedback mee om onze service constant te blijven 
verbeteren. 
 


