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Prijspeiling bouwmarkten

De beste prijs 
voor vaste klanten

Hornbach is veruit de voordeligste bouw-

markt. Helaas zit die – met maar negen 

 fi lialen – niet altijd in de buurt. Gelukkig 

kun je bij andere ketens soms fors besparen 

met aanbiedingen en klantenkaarten. 

Tekst Leontien Fliek

Klussen is best duur. Dus als je 
op klusmaterialen en gereed-
schap kunt besparen is dat 

mooi meegenomen. 
Wij onderzochten welke bouwmarkt het 
voordeligst is en noteerden 3250 prijzen 
van A-merken bij acht bouwmarkt ketens. 
Hornbach blijkt verreweg het voorde-
ligst. Deze bouwmarkt is gemiddeld 10 
tot 11% goedkoper dan de andere ketens 
in deze prijspeiling. Helaas telt Horn-
bach slechts negen fi lialen, waarvan drie 
in de Randstad en verder in Nieuwegein, 

Tilburg, Breda, Groningen en twee in 
Zuid-Limburg. Voor wie geen Hornbach 
in de buurt heeft: Gamma is iets voorde-
liger dan de rest. 
Maakt het verder nog verschil waar je die 
schuurmachine of  gipsplaten koopt? Ze-
ker wel. We hebben het assortiment inge-
deeld in tuinmateriaal (schoffel, bladhark, 
tuinslang), gereedschap (boormachine, 
decoupeerzaag), sanitair/montage (sani-
tairkit, toiletaccessoires), verf  (muurverf, 
lak, beits) en bouwmaterialen (vulmidde-
len, gipsplaten) en ontdekten dat het per 

productgroep wisselt welke plaats de 
bouwmarkt inneemt in de ranglijst. Zo is 
Formido het duurst voor bouwmaterialen, 
Karwei en Praxis voor gereedschap, Mul-
timate en Karwei voor verf  en weer Kar-
wei voor sanitair/montage. Ook per pro-
ductgroep is Hornbach op alle fronten het 
voordeligst. Voor tuinartikelen kan het tot 
wel 22% schelen of  je ze bij Hornbach 
koopt of  bij de voor tuinartikelen relatief  
dure keten Formido. 

Klantenkaart
Karwei en Formido springen er dus on-
gunstig uit. Maar met een klantenkaart 
kun je de prijs bij sommige bouwmark-
ten fl ink drukken. De goedkope Horn-
bach doet niet aan klantenkaarten. Ook 
de duurdere Formido niet. Bij Praxis 
spaar je Airmiles, maar dit levert maar 
€0,50 per €100 op. Bij Karwei krijg je bij 
besteding van €150 een kortingbon van 
€2,50 voor een volgende aankoop. Bij 
Gamma krijg je per €25 een bon van 
€0,50. Dat zet niet echt zoden aan de dijk. 

»
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Interessant wordt het bij Hubo, Multi-
mate en Fixet. Hier bouw je 5% tegoed 
op over het bestede bedrag. Zodra je bij-
voorbeeld bij Fixet €200 hebt besteed, 
krijg je een kortingbon van €10. Dat 
maakt deze ketens voor vaste klanten 
een stuk voordeliger dan in eerste in-
stantie lijkt. 

Spectaculaire korting
Als we de kortingen meerekenen, blijken 
Fixet, Hubo en Multimate net zo voorde-
lig als Gamma. 
Ook de aanbiedingen zijn natuurlijk van 
invloed. Hoewel het lastig is om ze goed 
te vergelijken, valt bijvoorbeeld wel op 
dat de aanbiedingen van verf  nogal 
 wisselend zijn. Van wel aardig tot rond-
uit spectaculair. Zo kost 10 liter Flexa 
Powerdek bij Gamma normaal gespro-
ken €77,95 per emmer. In week 50 was 
deze in de aanbieding voor maar €29,95, 
terwijl je in week 44 en week 2 met kor-
ting toch nog €46,77 betaalde. 
Ook tussen de ketens verschillen de aan-

biedingen: een pot Flexa Strak in de Lak 
van 750 ml is bij Praxis in de reclame 
voor €19,19, bij Karwei voor maar €13,95. 
Aangezien je voor een klus vaak meerde-
re potten verf  nodig hebt, loont het dus 
om aanbiedingen in de gaten te houden 
en die van de ketens te vergelijken. 
Moeten we de Nee-Nee sticker dan weer 
van de brievenbus afpeuteren? Nee, want 
van alle bouwmarkten kun je de aanbie-
dingen per mail ontvangen of  op de web-
site bekijken.

Gipsplaat van internet
We bekeken ook de prijzen van drie on-
linebouwmarkten. Twee daarvan (bouw-
marktconcurrent.nl en handig.nl) heb-
ben echter zo’n klein assortiment dat we 
ze niet in de uiteindelijke prijsvergelij-
king konden meenemen. Handig.nl lijkt 
wel voordeliger dan de meeste reguliere 
bouwmarkten. Het is een webwinkel om 
in de gaten te houden, want het assorti-
ment wordt volgens handig.nl op korte 
termijn uitgebreid.

Onlinebouwmarkt.nl heeft een ruimer 
assortiment, maar ook dat is stukken be-
perkter dan van de reguliere bouw-
markt.  Bovendien is deze webwinkel erg 
duur. In tegenstelling tot de bewering op 
de eigen website (‘Op A-merken 10% 
goedkoper dan bouwmarkten’), blijken 
de prijzen in onze meting gemiddeld 
juist 7% hoger. En daar komen de be-
zorgkosten nog bij. Die zijn fl ink: €7,75 
voor 0 tot 10 kilo, en er komt telkens €7 
per 10 kilo bij. Al met al is onlinebouw-
markt.nl daarom bepaald geen aanrader.
Hoewel de webwinkels ons voorlopig niet 
verleiden om bouwmaterialen online 
aan te schaffen, zijn er wel interessante 
ontwikkelingen. Zo biedt bol.com sinds 
kort naar eigen zeggen de gigantische 
hoeveelheid van 60.000 doe-het-zelfarti-
kelen aan. Bestellingen boven de €20 
worden gratis thuisbezorgd. 
Gamma en Karwei openen rond de zomer 
een webwinkel. PostNL gaat voor beide de 
producten bezorgen. Of er bezorgkosten 
worden berekend, is nog niet bekend.  
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