
Erratum bij rapport ‘Van betalen voor bezit naar betalen voor 
gebruik – Verdienmodellen in de Circulaire Economie’ 
Betreft: Totale eigenaarschapskosten van wasmachines 

 

In tabel C.1 van het rapport is afschrijving dubbel meegenomen voor de kolommen ‘aankoop 

standaard wasmachine’ en ‘aankoop Miele’. In onderstaande tabel zijn de gecorrigeerde bedragen 

te zien. De totale maandelijkse kosten vallen voor de gecorrigeerde varianten (aankoop standaard 

wasmachine en aankoop Miele) net anders uit, maar zijn nog steeds in lijn met de verwachtingen: 

een Bundles abonnement is iets duurder dan de aankoop-varianten, maar goedkoper dan huren. 

 

In de tabel is te zien dat het abonnement van Bundles gemiddeld duurder is dan het kopen van 

eenzelfde Miele apparaat of een standaard wasmachine. Daartegenover staat dat de consument 

zich geen zorgen hoeft te maken over onderhoud, meer flexibiliteit heeft in de gebruiksduur en via 

de Was-App meer inzicht krijgt in het gebruik. De app kan mogelijk tot nog lagere maandelijkse 

kosten leiden dan weergegeven in de tabel bij de variant ‘abonnement Bundles’ door bijvoorbeeld 

gemiddeld per was lagere energiekosten of doordat er maandelijks minder wasjes worden gedraaid 

(door efficiëntere vulling per was). Een wasmachine huren is op lange termijn significant duurder 

ten opzichte van een Bundles abonnement en met name geschikt voor korte termijn gebruik. 

 

Tabel Totale eigenaarschapskosten van wasmachines 

  Bundles 
abonnement 

Aankoop 
Standaard 
wasmachine 
(volgens 
Bundles) 

Aankoop Miele 
(model uit 
Bundles 
abonnement) 

Huren Miele 
(model uit 
Bundles 
abonnement) 

Machine waarde € 1.300,00   € 500,00  € 1.300,00  € 1.300,00 

Levensduur (in jaar) (1) 16 7 16 16 

Levensduur (in wasbeurten) 5000 2200 5000 5000 

 

Kostenopbouw per was:         

Abonnementskosten  € 1,02  € -   € -   € 1,63  

Onderhoud en afschrijving (2)  € -     € 0,46   € 0,46   € -    

Elektriciteit (3)  € 0,14   € 0,20   € 0,14   € 0,14  

Water (4)  € 0,04   € 0,05   € 0,04   € 0,04  

Wasmiddel  € 0,45   € 0,52   € 0,45   € 0,45  

Vervoerkosten (5)  € -     € -     € 0,02   € -    

Kosten per was  € 1,65  € 1,23   € 1,11   € 2,26  

Waskosten per maand (24 wasjes)  € 39,63   € 29,42   € 26,60   € 54,13  

Misgelopen rente per maand (3%)  € -     € 4,84   € 4,22   € -    

Totale kosten per maand  € 39,63   € 34,26   € 30,82   € 54,13  

(1) Bron: http://witgoedreparatietips.nl/levensduur.php 

(2)  Bron: https://www.nibud.nl/consumenten/wassen-douchen-en-bad/ 

(3) Elektriciteitskosten: 0,23 euro per kWh 

(4) Kosten water: 1,10 euro per m3 water 

(5) 1 verhuizing ter waarde van 100 euro 

 

https://www.nibud.nl/consumenten/wassen-douchen-en-bad/

