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Prijspeiling bouwmarkten

Goedkoop
zelf aan
de slag
Thuiswerken en aan het huis werken: we deden het
massaal de afgelopen tijd. En ook het voorjaar zorgt
voor de nodige kluskriebels. Bij welke bouwmarkt
koop je de voordeligste doe-het-zelf-spullen?

 Bouwmarkten hebben niet veel last
gehad van de coronacrisis. Sterker
nog, veel doe-het-zelf-winkels hebben
recordomzetten geboekt. Consumenten
zijn namelijk massaal aan het klussen
geslagen.
Naast speciaalzaken zijn er in Nederland
7 bouwmarktketens. Hier kopen klussers
zo’n 70% van hun doe-het-zelf-spullen.
Gamma is met ongeveer 25% marktaandeel de grootste bouwmarkt. Hornbach
heeft 17 vestigingen verspreid over het
land. Bauhaus heeft inmiddels 4 filialen,
in Den Hoorn, Groningen, Hengelo en
Venlo. Multimate is verdwenen en grotendeels door Hubo overgenomen.
Bij welke van de 7 bouwmarkten ben je
het goedkoopst uit? Daarvoor peilden
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we de prijzen (exclusief aanbiedingen)
van wel 250 artikelen. Van verf tot
gipsplaat en van potgrond tot tegellijm.
Vooral materialen en bijna geen gereedschap. We peilden A-merken, behalve
als die niet aanwezig waren, zoals bij

50%

minder betaal je voor verf
bij webwinkels

gipsplaten en hout. Dan namen we de
goedkoopste. We hebben alleen biolo
gische tuinmest en hout met een PEFCen FSC-keurmerk in de vergelijking
opgenomen.

Prijsstijgingen

De prijzen van klein klusmateriaal zijn de
afgelopen twee jaar licht gestegen. De
prijs van hout steeg veel harder. We zien
prijsstijgingen van 85% voor spaanplaten
en 72% voor MDF-platen.
Hornbach is, net als bij onze vorige prijs
peiling twee jaar geleden, de goedkoopste bouwmarkt van Nederland. Deze
keten is 11% goedkoper dan het gemiddelde en krijgt daarmee het predicaat
Laagste Prijs. Bauhaus timmert flink
aan de weg, maar weet het gemiddelde
prijsniveau van Hornbach nog niet te
evenaren. Met prijzen die 9% onder het
gemiddelde liggen, staat Bauhaus op
een tweede plek.
Twee jaar geleden opende Bauhaus
de aanval op Hornbach en noemde
zichzelf ten onrechte de goedkoopste
bouwmarkt van Nederland. Het bedrijf
‘vergat’ daarbij zijn goedkopere concurrent Hornbach te noemen. Op ons
aandringen is de berichtgeving toen
aangepast.
Praxis is vergeleken met de vorige
prijspeiling iets goedkoper geworden.
Karwei juist een stuk duurder. Ze zijn
daardoor in onze grafiek van plek ge
wisseld, maar zitten allebei nog boven
het gemiddelde.
Ook deze keer is Kluswijs de duurste
bouwmarkt, met prijzen die 9% boven
het gemiddelde liggen.

Laagsteprijsgarantie

Hornbach en Bauhaus werken niet met
aanbiedingen, maar hebben wel een
laagsteprijsgarantie. Wanneer je kunt
aantonen dat een product bij de concurrent goedkoper is, krijg je dat product
voor dezelfde prijs. En ‘als dank voor
de tip’ nog eens 12% (Bauhaus) of 10%
(Hornbach) korting.
Voor Bauhaus geldt dat de concurrent
ook een stenen winkel moet hebben.
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Handige tips
Hornbach is gemiddeld genomen
de goedkoopste bouwmarkt.
Maar ben je flexibel en heb je geen
haast met je klus, dan kan het nog
goedkoper:
• Het grote klusmateriaal, zoals
hout, gips en vulmiddelen,
koop je het voordeligst bij
Hornbach.
• Koop verf en beits alleen in
de aanbieding. Onder andere
Gamma, Karwei en Praxis
bieden A-merken verf en beits
regelmatig met korting aan.
• Kijk voor klein klusmateriaal als
kit, tape, spijkers en schroeven
ook eens bij Action.

De laagsteprijsgarantie geldt voor beide
ketens tot 30 dagen na aankoop.
Hornbach heeft zijn laagsteprijsgarantie
onlangs uitgebreid. Mocht Hornbach
in de 30 dagen na je aankoop de prijs
van de gekochte producten verlagen,
dan krijg je het verschil terug. Hiervoor
moet je wel een klantaccount aanmaken
en de kassabon uploaden. Het verschil
wordt dan als tegoed op je account
gestort en dat kun je gebruiken bij een
volgende aankoop, zowel online als in
de winkel.

Goed opletten

Een laagsteprijsgarantie betekent niet
dat je er klakkeloos vanuit kunt gaan
dat je altijd en direct de laagste prijs
zult betalen. Van alle producten die we
bij Hornbach peilden, vonden we zo’n
30% (66 artikelen) goedkoper bij één
van de andere bouwmarkten. Zo betaal
je voor een behangroller van Perfax bij
Hornbach €14,59. Terwijl je dezelfde
roller voor €12,49 bij Praxis kunt kopen.
Twee jaar geleden liepen we hier ook
al tegenaan. Maar toen gold het nog

voor 20 (10%) van de 203 producten.
Bij Bauhaus is 43% van de producten
elders goedkoper, twee jaar geleden
was dat 36%. Ook al is Hornbach gemid
deld gezien nog altijd de goedkoopste,
toch zijn dus steeds meer producten
elders voordeliger. Op zich niet vreemd,
want de concurrentie is stevig.
Zo biedt Gamma ruim 1000 producten
aan die ‘altijd laag’ geprijsd zijn. Daar
mee beweert Gamma overigens niet
de goedkoopste te zijn. Dat is deze
bouwmarkt ook niet, maar er zitten
zeker goede deals bij. Bijvoorbeeld
een blik betonvloerverf (2,5 liter) van
Histor kost bij Gamma €50,99, terwijl
Hornbach er €79,95 voor vraagt.

informatie over duurzaamheidsaspec
ten. Bijvoorbeeld bij hout (FSC, PEFC
of PEFC Gerecycled) en bij verf (EU
Ecolabel). En van sommige producten,
die zijn gemaakt van hout of kunststof,
bestaan ook varianten van gerecycled
materiaal.
Gereedschap of klusapparaten waar
je slechts één of twee keer per jaar ge
bruik van maakt, kun je tegenwoordig
bij veel bouwmarkten huren in plaats
van kopen. Ook zijn er apps en plat
forms die de ‘deeleconomie’ willen
bevorderen, zoals Peerby. Die brengen
je in contact met buurtgenoten die
hun gereedschap willen uitlenen. 

Aanbiedingen

Let dus goed op wat je bij welke winkel
koopt. Verf en beits kun je het beste
alleen in de aanbieding kopen.
Gamma, Karwei, Praxis, Hubo en
Kluswijs hebben iedere maand wel
een aanbieding van Flexa, Histor,
Sikkens, Rambo of Ceta Bever. Daarbij
krijg je 40 tot 50% korting of 1+1 gratis.
Ook online ben je voor verf meestal
voordeliger uit, zoals bij Kleuro.nl,
Verfwinkel.nl en Devoordeelmarkt.nl.
Online zijn de prijzen vaak meer dan
50% lager dan in de bouwmarkt. Vooral
bij De Voordeelmarkt is verf goedkoop,
al is het aanbod daar wel beperkter.
Bij Action en Bol.com kun je ook klus
spullen kopen. Bol.com verkoopt bijna
alleen via tussenverkopers en laten
we daarom buiten beschouwing.
Doe-het-zelf-artikelen zijn erg goedkoop bij Action. Een blik grondverf van
750 ml koop je daar al voor €3,99 en
een blik lakverf voor €6,99. Maar het
assortiment is erg beperkt en niet ver
gelijkbaar met de grote bouwmarkten.
Daarom is Action niet in het overzicht
opgenomen.

Duurzaam

Wil je niet alleen op de prijs letten, maar
ook rekening houden met de impact op
het milieu? Bij bepaalde productgroe
pen geven keurmerken je belangrijke
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