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Online kopen, gevaarlijk? 

                       

 

 

Een klasgenoot heeft een leuke verzameling stripverhalen op e-bay gekocht 

tegen een zeer voordelige prijs. Je vindt het ontzettend leuk en zou graag zelf 

een aantal spullen online kopen. Je vraagt je af of dat gemakkelijk kan. Je surft 

op internet en leest een artikel over online kopen en al wat je moet weten om 

te beginnen. 

 

De quoi va-t-on parler ? Quelle est la situation de départ ? Qu’est-ce qui provoque ta 

réflexion ? 

Un copain de classe a acheté des BD sur e-bay et j’ai aussi envie d’y acheter des tas de 

choses. Je me demande si c’est facile, je me renseigne en lisant un article sur internet. 

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

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

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

 

 

Dans le texte, certains mots ou parties d’expressions sont soulignées, elles t’aideront 

dans les exercices de vocabulaire qui se trouvent entre les paragraphes. 

 

 

Kopen via internet zit de laatste jaren erg in de lift. Inmiddels doen veel consumenten 

een beroep op webwinkels als ze zich een nieuw product willen aanschaffen. De 

belangrijkste redenen om via internet te kiezen, zijn de lagere prijzen, de keuze en de 
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gebruiksvriendelijkheid. Je kan je aankoop vaak thuis 

laten bezorgen, wat in het algemeen veel comfortabeler 

is dan zelf iets gaan halen. Je hebt meestal de keuze en 

de kwaliteit die je verwacht. Ook bijvoorbeeld reizen 

kiezen via internet wordt gemakkelijker dan een 

vakantiegids doorbladeren. 

 

Complète l’expression par le verbe qui correspond le mieux parmi : 

aanschaffen – bezorgen – doorbladeren - zitten 

1) in de lift zitten 

2) zich een product aanschaffen 

3) thuis bezorgen 

4) een vakantiegids doorbladeren 

 

 

Toch gaan sommige consumenten wat huiverig tegenover het internet. Er bestaat nog 

steeds verhalen dat er “zakken met zand” en “dozen 

met stenen” worden verstuurd. Ook het online betalen 

(vooral via kredietkaarten) veroorzaken nogal wat 

onrust. 

Hieronder geven wij u daarom wat nuttige informatie 

over kopen via internet. 

 

 

 

Le préfixe on- est un préfixe de négation qui correspond au préfixe in- en français. Le 

mot « onrust » est donc l’opposé du mot « rust » qui veut dire tranquillité, quiétude ; 

« onrust » peut alors se traduire par inquiétude 
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Complète le tableau suivant en indiquant les mots qui manquent. 

                FR            NL   FR      NL 

Compétent Bekwaam Incompétent Onbekwaam 

Sûr Veilig  Dangereux Onveilig 

Pair (nombre) Even Impair Oneven  

Connu  Bekend Inconnu Onbekend 

Limité Beperkt  Illimité  Onbeperkt 

Attentif  Aandachtig  Inattentif, distrait Onaandachtig 

 

We gaan ons concentreren op het kopen/verkopen van tweedehandse spullen. Kopen 

en verkopen op internet is handig, tof en voordelig. Op sites zoals e-bay of 2dehands.be 

vind je soms het missende voorwerp voor je verzameling, het voorwerp van je dromen of 

gewoon iets wat je al lang zoekt. Maar online kopen kan soms ook gevaarlijk zijn. 

Duizenden transacties vinden iedere dag probleemloos plaats. Helaas zitten er soms 

een paar rotte appels tussen, die het (ver)kopen voor eerlijke mensen kunnen 

verpesten. Het is belangrijk om te weten dat bijvoorbeeld e-bay er continu aan werkt om 

de handel nog veiliger en betrouwbaarder te maken. Daarom controleert men een aantal 

gegevens die de verkoper opgeeft als hij een verkopersaccount aanmaakt. 

 

Complète l’expression par le verbe qui correspond le mieux parmi : 

opgeven – veroorzaken – vinden 

5) wat onrust veroorzaken 

6) plaats vinden 

7) je gegevens opgeven 

 

Tips voor veilig bieden en kopen 

 

Lees de feedback van de verkoper: de feedback is erg nuttig om de 

handelsgeschiedenis van een lid op e-bay te kunnen beoordelen. Het is meestal de 

moeite waard om even de feedback te bekijken van een lid met wie je handelt. Lees de 

beschrijving, neem de tijd om de objectbeschrijving door te lezen en bekijk de foto om 
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jezelf bekend te maken met het object en om er zeker van te zijn dat dit is wat je wilt. 

Bekijk de reputatie en activiteiten van elke gebruiker op e-bay. Als je een verkoper bent, 

doen dan hetzelfde bij kopers. 

 

Stel vragen: een goede verkoper zal altijd bereid zijn vragen te beantwoorden. Als je 

meer wil weten, kun je de verkoper eenvoudig een e-mail sturen. 

 

Betaal veilig: gebruik een veilige betalingsmethode; door gebruik te maken van een 

service voor borg, zoals Paypal, kun je meer controle over je verkoop en aankoop 

hebben. Het gebeurt niet vaak, maar soms maken mensen misbruik van e-bay. De 

afdeling “Regels en Veiligheid” komt in actie bij elke gerapporteerde overtreding en 

probeert problemen op te lossen op gebieden als fraude en illegaal aangeboden 

objecten. Het e-bay-team beschermt de website van e-bay tegen frauduleus gebruik. 

 

Communicatie: Het merendeel van de problemen op e-bay is het resultaat van 

misverstanden. Een geduldig en vriendelijk e-mailbericht of telefoongesprek kan de 

meeste misverstanden uit de weg helpen! 

 

Complète l’expression par le verbe qui correspond le mieux parmi : 

helpen – maken – oplossen – zijn 

8) de moeite waard zijn 

9) gebruik maken 

10) problemen oplossen 

11) een misverstand uit de weg helpen 

 

Nous avons donc relevé 11 expressions. Relie-les maintenant à leur traduction. 

a) Résoudre des problèmes = problemen oplossen 

b) Donner ses coordonnées = zijn gegevens opgeven 

c) Provoquer de l’agitation = wat onrust veroorzaken 

d) Avoir le vent en poupe = in de lift zitten 

e) Avoir lieu = plaats vinden 
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f) En valoir la peine = de moeite waard zijn 

g) Feuilleter un catalogue de voyage = een vakantiegids doorbladeren 

h) Effacer un malentendu = een misverstand uit de weg helpen 

i) Faire usage = gebruik maken 

j) Livrer à domicile = thuis bezorgen 

k) Se procurer un produit = zich een product aanschaffen 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

D K J G C E B F I A H 

 

Explique maintenant en néerlandais, avec tes propres mots, ce que les phrases 

suivantes veulent dire. 

Kopen via internet zit de laatste jaren in de lift. 

Vandaag doen de mensen meer en meer hun aankopen op internet, en niet alleen voor 

tweedehandsproducten maar ook om nieuwe spullen te kopen. Alle winkels geven de 

mogelijkheid online te winkelen. 

 

 

Online betalen veroorzaakt wat onrust. 

Om op internet te kopen, moet je er ook op betalen. Om dat te doen zet je dus gevoelige 

gegevens (bankgegevens) op internet. Die gegevens kunnen gebruikt worden door 

mensen met slechte bedoelen; het is dus heel belangrijk voorzichtig te handelen. 

 

 

Er zitten soms een paar rotte appels tussen. 

Iedereen is niet betrouwbaar maar toch de grote meerderheid.  
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Soms maken mensen misbruik van e-Bay. 

Sommige mensen doen af en toe dingen die niet aanvaardbaar zijn: ze krijgen de 

betaling van een voorwerp dat ze te verkopen hadden maar ze sturen dan niet aan de 

koper. Het is belangrijk altijd voorzichtig te blijven en als er iets misloopt, moet de koper 

onmiddellijk contact opnemen met de afdeling Veiligheid van e-Bay. 

 

Een telefoongesprek kan de meeste misverstanden uit de weg helpen. 

Als je de indruk hebt dat er iets fout loopt, moet je niet aarzelen om de verkoper of de 

afdeling Veiligheid van e-Bay op te bellen. In de meeste gevallen is het enkel een 

misverstand en komt dan alles in orde. 

 

 

Compréhension du texte  

Les achats en ligne ont des avantages et des inconvénients. Note en français des 

avantages et inconvénients qui sont repris dans le texte. 

Avantages : 

Prix avantageux – Large choix des produits – Facilité d’utilisation du site – Livraison à 

domicile – Paiement sécurisé via la plateforme PayPal – Les données des vendeurs 

sont vérifiées – Possibilité d’accéder à leur historique (de vendeur ou d’acheteur) - … 

 

 

 

Inconvénients : 

On doit faire confiance à ce qui est indiqué dans l’annonce, on ne voit pas le produit en 

vrai avant de l’avoir acheté et reçu – Le paiement en ligne reste dangereux, il faut être 

prudent – Il faut accorder sa confiance aux témoignages sur les vendeurs ou les clients 

qu’on trouve sur le site - … 
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Quels sont les 3 trucs que le texte avance pour éviter des problèmes lors d’achats sur le 

site e-Bay ? 

1) Bien se renseigner sur le vendeur (voir son historique, appeler des clients qu’il a 

eus pour avoir leur avis, …) 

2) Pour être certain que l’objet qu’on veut acheter correspond à ce qu’on veut, on 

peut toujours téléphoner au vendeur pour s’en assurer. 

3) Payer par une plateforme sécurisée (comme PayPal) pour éviter toute fraude. 

 

 

Si tu as eu un problème ou un malentendu avec un vendeur ou un acheteur, que dois-tu 

faire pour trouver une solution ? Que conseille le site ? 

Le site conseille de téléphoner ou d’envoyer un mail pour en savoir plus. Le plus 

souvent ça suffit pour régler la situation. 

Que fait e-Bay pour protéger les consommateurs ? 

Leur département « règles et sécurité » se met en action dès qu’une infraction leur est 

signalée ; ils y apportent rapidement une solution. Par ailleurs, les données que les 

vendeurs doivent communiquer pour s’inscrire sont aussi vérifiées. 

 

 


