
50 wasmachines onafhankelijk  
en wetenschappelijk getest
Welke wasmachine past het beste bij jouw situatie?

De grote 
wasmachinetest

POWERED BY



*Prijs op het moment van de test

POWERED BY

INLEIDING

Kieskeurig helpt je graag met het maken van de beste keuze. Vooral een 
productgroep als wasmachines is op Kieskeurig.nl erg populair en is 
betrouwbaar advies voor de consument erg waardevol. Om de jou als bezoeker 
te helpen bij het kiezen van een nieuwe wasmachine heeft Kieskeurig samen 
met BesteProduct.nl een grote test uit laten voeren door een wetenschappelijk 
testbureau. Hierbij zijn veel gegevens verzameld, van de wasresultaten tot het 
energie- en waterverbruik. Met de testgegevens en onze keuzehulp maken 
wij grondig, betrouwbaar en onafhankelijk advies op maat voor jou kosteloos 
beschikbaar en toegankelijk. Bovendien is de vervolgstap niet ver weg: de 
prijsvergelijker op Kieskeurig toont meteen de winkel waar de beste wasmachine 
voor jou het goedkoopst wordt aangeboden. Hiermee laten we wederom zien dat 
Kieskeurig.nl en BesteProduct.nl de sites zijn waar je terecht kunt wanneer je op 
zoek bent naar een nieuw product, zoals een wasmachine.
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*Prijs op het moment van de test

De Indesit IWC 51451 EU behoort 
tot de betaalbaarste wasmachines 
uit de test. Aan de buitenkant 
straalt het bedieningspaneel dat 
ook wel uit. Er is namelijk geen 
schermpje en er zijn een hoop 
knoppen en lampjes, wat het 
kiezen van een wasprogramma 
zeer onoverzichtelijk en 
onduidelijk maakt. Het is lastig 
om de sokkel te verwijderen 
om de pomp te bereiken. Qua 
wasresultaat, zuinigheid en 
geluid scoort de machine veel 
voldoendes, hoewel dit bij het 
korte programma maar krap aan 
is. Het standaardprogramma 
voor katoen op 60 graden 
springt er juist positief uit, 
hoewel deze relatief veel energie 
verbruikt per kilogram was.

Prijs vanaf* € 276

Vulgewicht 5 kg

Energieklasse A+

Toerental 1400

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,2

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 186

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 82

Bekijk deze wasmachine

 Pluspunten

+    Wasresultaten reguliere 
programma’s

 Minpunten

-      Bediening

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

INDESIT IWC51451EU

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/1896915-indesit-iwc-51451-eu?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

De Beko WTV7724XSS is een 
no-nonsensewasmachine. Het 
apparaat doet zijn werk opvallend 
rustig en laat uitstekende 
wasresultaten zien. Met name 
op hogere temperaturen zijn er 
maar weinig vlekken opgewassen 
tegen de Beko-wasmachine. 
Qua water- en energieverbruik 
springt de wasmachine er echter 
niet per se positief of negatief 
uit, hoewel programma’s op 
hogere temperaturen wel 
wat meer energie vragen. De 
wasprogramma’s vergen net even 
wat meer tijd dan vergelijkbare 
programma’s van andere machines. 
De wasprestaties bij het 30-graden-
sportkledingprogramma vallen 
helaas in negatieve zin op. 
Hoewel het verbruik meevalt, 

Prijs vanaf* € 325

Vulgewicht 7 kg

Energieklasse A+++

Toerental 1400

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,15

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 178

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 74

Bekijk deze wasmachine

werden maar weinig vlekken 
goed schoongewassen. 

 Pluspunten

+    Stil
+    Wasresultaten

 Minpunten

-      Sportwas

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

BEKO WTV7724XSS

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/10596573-beko-wtv-7724-xss?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

Omdat de Indesit 
BWE71453XWSSSEU een bescheiden 
prijskaartje heeft, zal hij voor veel 
mensen in het oog springen. Daarbij 
komt nog dat de wasresultaten 
van de reguliere programma’s dik 
in orde zijn. Dat geldt met name 
voor de katoenprogramma’s 
op 40 en 60 graden. Deze 
wasprogramma’s duren langer dan 
een ecowasprogramma. Hierbij 
speelt de machine qua temperatuur 
wel een beetje vals, omdat deze 
doorgaans zo’n 10 graden hoger ligt 
dan aangegeven. Ook de ecostand 
wordt iets warmer dan en dat is 
best opmerkelijk, aangezien de 
meeste ecowasprogramma’s niet 
op 40 graden wassen. De machine 
weet echter wel binnen acceptabele 
tijd, en zonder te veel water en 

Prijs vanaf* € 329

Vulgewicht 7 kg

Energieklasse A++

Toerental 1400

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,15

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 197

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 83

Bekijk deze wasmachine

energie te gebruiken, een schone 
was af te leveren. Echter maakt 
de Indesit-wasmachine wel veel 
lawaai, waarbij het apparaat ook 
staat te schudden. Het geteste 
programma voor fijne was op 30 
graden valt door de (was)mand 
qua vlekverwijdering en verbruik.

 Pluspunten

+     Wasresultaten reguliere 
en ecoprogramma

 Minpunten

-      Delicate wasprogramma
-      Geluid

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

INDESIT BWE71453XWSSSEU

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/5307639-indesit-bwe-71452-w-nl?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

Er valt veel te zeggen over 
de LG F4J5TN3W. Dankzij de 
touchscreenbediening en het stille 
centrifugeren komt de wasmachine 
modern over. Het is echter 
wel even zoeken naar simpele 
programma’s als centrifugeren en 
spoelen. De wasresultaten bij de 
standaard- en ecoprogramma’s zijn 
goed, ondanks dat de wasmachine 
de temperaturen meestal lager 
houdt dan het programma 
aangeeft. De machine heeft hier 
wel bovengemiddeld veel water 
voor nodig. Uitzondering hierop is 
het 40-graden-katoenprogramma, 
waarbij de temperatuur oploopt tot 
50 graden. Bij het ecoprogramma 
wordt je geduld op de proef 
gesteld: de machine heeft hier 
bijna 5,5 uur voor nodig. Het 

Prijs vanaf* € 369

Vulgewicht 8 kg

Energieklasse A+++ / 30%

Toerental 1400

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,21

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 183

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 71

Bekijk deze wasmachine

programma voor fijne was blijft 
ver achter qua wasresultaat, ook 
kun je daarbij slechts 1,5 kilogram 
wassen. Ter vergelijking: bij andere 
programma’s is dat acht kilogram.

 Pluspunten

+    Wasprestaties bij standaard- 
en ecoprogramma

+    Stil
+    Touchscreenpaneel

 Minpunten

-      Programma voor fijne was
-  Ecoprogramma duurt lang
-  Waterverbruik

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

LG F4J5TN3W

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/3544193-lg-f-4-j-5-tn-3-w?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

Het testen van de Indesit 
BWE81484XWSSSNL verliep 
niet gemakkelijk. Dat heeft 
te maken met het feit dat de 
wasprogramma’s niet altijd 
hetzelfde verlopen en het instellen 
van het bedieningspaneel wat 
onduidelijk is. De machine spoelt 
soms minder en ook schommelt 
de wastemperatuur. Die is 
namelijk geregeld hoger dan het 
programma aangeeft, ook bij 
het ecowasprogramma. Bij de 
gewone wasprogramma’s zijn de 
wasresultaten in orde, hoewel 
de machine daarbij veel energie, 
water en tijd gebruikt. Bovendien is 
de machine wat lawaaierig bij het 
centrifugeren. De wasresultaten 
van het delicate wasprogramma 
(op 30 graden) zijn beneden 

Prijs vanaf* € 349

Vulgewicht 8 kg

Energieklasse A+++

Toerental 1400

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,17

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 140

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 82

Bekijk deze wasmachine

peil. Vlekken worden nauwelijks 
verwijderd, terwijl er relatief veel 
energie en water verbruikt wordt.

 Pluspunten

+     Wasresultaten reguliere 
programma’s

 Minpunten

-    Delicate wasprogramma
-    Verbruik
-    Bedieningspaneel

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

INDESIT BWE81484XWSSSNL

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/7052688-indesit-bwe-81484x-wsss?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

De Beko WTV7812BS heeft op 
alle gebieden een no-nonsense-
uitstraling. Het uiterlijk, inclusief 
de bediening, oogt behoorlijk 
basic. Toch komt het apparaat op 
veel gebieden als degelijk uit de 
bus. Zo is de wasmachine redelijk 
stil bij het centrifugeren en weet 
hij bij de reguliere programma’s 
vlekken goed te verwijderen, 
zonder daar erg veel water en 
energie voor te gebruiken. Ook 
de wastijd is prima, alhoewel er 
wel meer dan drie uur nodig is 
voor de hoofdwas. Zelfs voor de 
ecowas - doorgaans het langste 
programma - heeft deze machine 
minder tijd nodig dan veel 
concurrenten. Pas bij het laatste 
geteste wasprogramma, het 
outdoor-/sportkledingprogramma, 

Prijs vanaf* € 349

Vulgewicht 7 kg

Energieklasse A+++

Toerental 1400

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,15

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 165

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 77

Bekijk deze wasmachine

krijgt de Beko minder goede scores 
wat betreft vlekverwijdering.

 Pluspunten

+      Redelijk stil
+      Wasresultaat

 Minpunten

-   Vlekverwijdering outdoor-/
sportkledingprogramma

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

BEKO WTV7812BS

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/4013191-beko-wtv-7812-bs?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

Tijdens het testen viel de Zanussi 
ZWFN7140 niet direct op door 
het wasresultaat, maar wel door 
het geluid dat het apparaat 
produceert. Bij het centrifugeren 
maakt deze Zanussi-wasmachine 
de meeste herrie, wat hem iets 
minder geschikt maakt voor 
gehorige woningen. De prestaties 
van deze wasmachine zijn in orde, 
vooral bij programma’s op hogere 
temperaturen. Opvallend daarbij 
is dat de temperatuur vaak iets 
lager blijft dan het programma 
aangeeft, met uitzondering van 
het dagelijkse wasprogramma op 
40 graden. Dit wasprogramma 
is behoorlijk zuinig, maar 
scoort op vlekverwijdering 
niet constant hoge cijfers.

Prijs vanaf* € 359

Vulgewicht 7 kg

Energieklasse A+++

Toerental 1400

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,17

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 132

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 84

Bekijk deze wasmachine

 Pluspunten

+    Zuinig op lage temperaturen
+    Vlekverwijdering

 Minpunten

-      Geluid

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

ZANUSSI ZWFN7140

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/10159495-zanussi-zanussi-zwfn7140-wasmachine?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

Heb je weinig tijd, maar wel een 
volle wasmand? Het voordeel van 
de Zanussi ZWFROMA is dat je 
veel mogelijkheden hebt om de 
wasprogramma’s te verkorten. 
Daarmee behoud je zelf de controle, 
en kun je het korte programma 
vermijden dat in 40 minuten op 30 
graden wast. De resultaten van dit 
korte wasprogramma zijn namelijk 
niet heel goed. De was wordt niet 
schoon, er wordt niet gespoeld 
en slecht gecentrifugeerd. Zelfs 
wat betreft maatstaven voor korte 
programma’s schiet dit programma 
dus tekort. De wasprestaties bij 
de gewone programma’s zijn 
wel heel goed, vooral als we 
kijken naar vlekverwijdering. 
Programma’s duren echter wel 
wat langer. Op hoge temperatuur 

Prijs vanaf* € 399

Vulgewicht 8 kg

Energieklasse A+++

Toerental 1400

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,2

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 205

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 75

Bekijk deze wasmachine

gebruikt de Zanussi-wasmachine 
daar ook bovengemiddeld veel 
energie voor. De wasmachine is 
behoorlijk stil, maar heeft helaas 
niet zo’n degelijke constructie. 

 Pluspunten

+    Wasprestaties reguliere 
programma’s

+    Veel opties om programma’s 
te verkorten

+    Stil

 Minpunten

-      Vlekverwijdering kort 
wasprogramma

-  Constructie niet heel degelijk

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

ZANUSSI ZWFROMA

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/10014867-zanussi-zwfroma-wit?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

Wie niet teveel wil uitgeven aan 
wassen, komt bij de Whirlpool 
FSCR70410 uit. Niet alleen is 
de wasmachine vriendelijk 
geprijsd, ook weet hij wat betreft 
verbruik een prima rapportcijfer 
te behalen. Bovendien duren de 
reguliere en ecoprogramma’s 
niet buitengewoon lang: je bent 
ongeveer 3,5 uur kwijt voor 
een volledig programma. Een 
60-graden-katoenprogramma 
blijft zelfs onder de drie uur, een 
uur korter dan het 40-graden-
programma. De Whirlpool-
wasmachine weet bovendien wel 
raad met de meeste vlekken. Het 
korte 40-graden-wasprogramma 
vormt de uitzondering, zodat 
je dit programma het beste 
kunt gebruiken voor was die 

Prijs vanaf* € 399

Vulgewicht 7 kg

Energieklasse A+++

Toerental 1400

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,15

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 188

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 79

Bekijk deze wasmachine

niet al te vies is. Ditzelfde geldt 
voor sportwas op 30 graden.

 Pluspunten

+     Zuinig
+     Wasduur

 Minpunten

-      Vlekverwijdering kort 
40-graden-katoenprogramma

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

WHIRLPOOL FSCR70410

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/2591615-whirlpool-fscr70410?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

De Whirlpool FWF81683WE laat 
een beetje twee gezichten zien. 
Heb je behoorlijk bevlekte kleding? 
Dan ben je aangewezen op een 60 
graden-wasprogramma dat erg 
onzuinig is. Wil je juist een zuinig 
regulier wasprogramma? Dan 
schieten de rapportcijfers voor de 
vlekverwijdering omlaag. Dit is 
vooral zichtbaar bij het reguliere 60 
graden katoenprogramma, waarbij 
op het gebied van vlekverwijdering 
bijzonder hoog wordt gescoord, 
maar onvoldoendes staan voor het 
verbruik. Ook qua tijdsduur. Het 
katoen ecoprogramma weet hier 
gelukkig een prima middenweg in te 
vinden. Het snelle wasprogramma 
(30 graden, ongeveer 30 minuten) 
verwijdert vlekken maar matig. 
Tijdens het testen viel verder op 

Prijs vanaf* € 429

Vulgewicht 8 kg

Energieklasse A+++ 

Toerental 1600

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,2

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 156

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 82

Bekijk deze wasmachine

dat niet al het waspoeder goed 
werd ingespoeld vanuit de lade 
en dat het pluizenfilter alleen met 
een hulpmiddel te bereiken is.

 Pluspunten

+   Vlekverwijdering hoge 
temperatuur

+   Wasresultaten regulier 40 
graden ecoprogramma

 Minpunten

-      Niet altijd zuinig
-      Wasresultaten wisselend 

per programma
-      Pluizenfilter alleen met 

hulpmiddel  bereikbaar

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

WHIRLPOOL FWF81683WE NL

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/11140216-lg-f4wv910p2?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

Het deurtje van deze Samsung-
wasmachine is het eerste dat 
opvalt. De WW70K5400WW beschikt 
namelijk over een klein extra klepje 
dat je kunt gebruiken om vergeten 
was toe te voegen. Alhoewel 
de machine bovengemiddeld 
lawaaierig is, zijn de wasresultaten 
bij de meeste programma’s dik 
in orde. Zonder dat er opvallend 
veel tijd nodig is en de water- 
en energieconsumptie erg laag 
zijn, worden vlekken bij ieder 
programma goed verwijderd. 
Met name bij de reguliere 40- en 
60-graden-katoenprogramma’s, 
waarbij de machine zich ook keurig 
aan de aangegeven temperaturen 
houdt. Opvallend is dat het 
40-graden-programma langer duurt 
dan het ecoprogramma op dezelfde 

Prijs vanaf* € 448

Vulgewicht 7 kg

Energieklasse A+++ / 30%

Toerental 1400

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,12

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 169

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 83

Bekijk deze wasmachine

temperatuur. Het ecoprogramma 
bereikt de 30 graden in praktijk 
niet en spoelt nauwelijks.

 Pluspunten

+     Vlekverwijdering
+     Zuinig

 Minpunten

-   Lawaaierig
-  Ecoprogramma spoelt nauwelijks

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

SAMSUNG WW70K5400WW

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/3298603-samsung-ww70k5400ww?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

Als het energieverbruik een 
belangrijke factor voor je is, dan 
komt deze Haier HW90-BP14636 
bovendrijven. Er zijn echter wel 
een paar kanttekeningen. Het 
wasresultaat bij de reguliere 
katoenprogramma’s op 40 en 60 
graden is bijvoorbeeld voldoende, 
maar helaas zijn dit juist niet de 
meest energiezuinige programma’s. 
De andere geteste wasprogramma’s 
laten een opvallend laag 
energieverbruik zien, maar daarbij 
wordt wel minder goed gescoord op 
vlekverwijdering. Vooral het korte 
40-graden-katoenprogramma en 
de 30-graden-sportstand scoren 
onvoldoendes bij de verwijdering 
van diverse vlekken. Ook hebben 
sommige wasprogramma’s 
aardig wat tijd nodig. Tenslotte 

Prijs vanaf* € 449

Vulgewicht 9 kg

Energieklasse A+++ / 40%

Toerental 1400

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,16

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 144

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 76

Bekijk deze wasmachine

valt op dat een spoelprogramma 
ontbreekt en het pluizenfilter 
alleen met een hulpmiddel te 
openen is. Het ecoprogramma 
gebruikt veel minder water dan het 
reguliere 40-graden-programma, 
maar spoelt niet zo goed.

 Pluspunten

+     Wasresultaat reguliere 
katoenprogramma’s voldoende

+     Energiezuinig bij overige 
programma’s

 Minpunten

-    Vlekverwijdering bij 
energiezuinige programma’s

-    Pluizenfilter alleen met 
hulpmiddel te openen

-    Autodoseringsprogramma

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

HAIER HW90-BP14636

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/4347469-haier-hw90-bp14636?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

Dankzij het deurtje met zwart 
glas lijkt het alsof de Beko 
WTE10744XDOS een zonnebril op 
heeft. Dat kan ook nadelig zijn: 
je kijkt er immers minder goed 
doorheen. Ook intern heeft Beko bij 
deze 10 kilogram-machine zijn best 
gedaan op het ontwerp, bijvoorbeeld 
door een grotere trommel te 
plaatsen om het wasgoed meer 
bewegingsruimte te geven. Of neem 
de sensoren die de vochtigheid 
nauwkeurig meten om een goede 
indicatie te geven van de resterende 
wastijd. Dat de technologie werkt, 
is te zien aan de rapportcijfers. 
Zeker qua vuil- en vlekverwijdering 
scoort de machine opvallend goed. 
Het autodoseringsprogramma 
scoort het beste van alle geteste 
machines. Deze is vergelijkbaar 

Prijs vanaf* € 469

Vulgewicht 10 kg

Energieklasse A+++ / 20%

Toerental 1400

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,16

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 152

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 76

Bekijk deze wasmachine

met het reguliere 40-graden-
programma, alleen doet deze er 
langer over en wordt er meer water 
gebruikt. Ook de geluidsproductie 
is dik in orde. Het enige waar je wel 
rekening mee moet houden, is dat de 
wasprogramma’s wat meer tijd nodig 
hebben om doorlopen te worden. 
De meeste reguliere programma’s 
hebben daar vier uur voor nodig 
en de ecostand zelfs vijf uur.

 Pluspunten

+   Ontwerp
+   Vlekverwijdering
+   Geluidsproductie
+   Zuinig

 Minpunten

-      Tijdsduur wasprogramma’s

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

BEKO WTE10744XDOS

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/4013195-beko-wte-10744-xdos?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

De AEG L6FBSPEED scoort goed 
qua wasprestaties, zowel bij 
de standaardprogramma’s als 
bij het ecoprogramma. Bij het 
ecoprogramma vallen echter 
wel een paar zaken op: zo is de 
temperatuur net iets hoger dan 
het programma aangeeft (40 
graden, in plaats van 30), duurt het 
programma behoorlijk lang (iets 
meer dan vier uur) en wordt er 
onvoldoende gespoeld, waardoor 
zeepresten achterblijven. Het 
outdoorprogramma is snel en 
energiezuinig, maar blijft wat achter 
qua vlekverwijdering. Bediening 
gaat via een touchscreen, maar 
is niet altijd even eenvoudig. Ook 
andere onderdelen, zoals de aan-
uitknop en het detergentbakje, 
laten niet de beste indruk achter.

Prijs vanaf* € 472

Vulgewicht 8 kg

Energieklasse A+++

Toerental 1600

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,17

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 223

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 80

Bekijk deze wasmachine

 Pluspunten

+    Wasprestaties bij reguliere- 
en ecoprogramma

 Minpunten

-      Onderdelen
-      Bediening
-      Spoelen bij ecoprogramma

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

AEG L6FBSPEED

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/7132202-aeg-l6fbspeed?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

De wasresultaten van de Bosch 
WAN28222NL zijn erg goed. 
Het rapportcijfer voor het 
60-graden-katoenprogramma 
is het hoogste. Daarbij is vooral 
de vlekverwijdering binnen 
een acceptabele tijd van drie 
uur zeer goed te noemen. Het 
programma overschaduwt de 
overige wasprogramma’s, die 
ook (ruime) voldoendes scoren. 
Alleen het sportprogramma 
kan niet iedere vlek even 
goed aan. Verder springt 
de Bosch-wasmachine 
er positief uit door zijn 
veelzijdige programmakeuze, 
die je met een touchscreen 
en overzichtelijk 
bedieningspaneel makkelijk 
uitzoekt en start.

Prijs vanaf* € 493

Vulgewicht 7 kg

Energieklasse A+++ / 10%

Toerental 1400

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,16

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 188

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 78

Bekijk deze wasmachine

 Pluspunten

+     Beste wasresultaat op 
hoge temperatuur

+     Programmaduur
+     Bediening

 Minpunten

-      Sportwasprogramma heeft 
moeite met sommige vlekken

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

BOSCH WAN28222NL

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/10579703-bosch-wan28222nl?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

Heb je een gehorige woning, een 
gezin met jonge kinderen of ben 
je gevoelig voor harde geluiden? 
Dan kom je bij Haier uit, die 
met de HW80-B14636 één van 
de stilste machines uit de test 
heeft gemaakt. Het gaat daarbij 
om een gedeelde eerste plaats, 
samen met een andere Haier-
wasmachine en een exemplaar van 
Samsung. De ene keer centrifugeert 
de machine wat beter dan de 
andere keer. Of dit effect heeft 
op de geluidsproductie is niet 
gemeten. Ook de wasresultaten zijn 
bovengemiddeld goed, evenals de 
energie- en waterzuinigheid. Alleen 
bij het Express 15-programma, 
het snelprogramma, bleef een 
vlekje achter. Dat is echter niet 
opvallend negatief voor een kort 

Prijs vanaf* € 499

Vulgewicht 8 kg

Energieklasse A+++ / 50%

Toerental 1400

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,16

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 197

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 71

Bekijk deze wasmachine

programma. Een spoelprogramma 
was niet te vinden. Bovendien 
spoelen het eco- en Express-
wasprogramma niet zo heel goed.

 Pluspunten

+     Fluisterstil
+     Wasresultaat
+     Redelijk zuinig

 Minpunten

-      Spoelprogramma ontbreekt
-      Spoelen bij eco- en Express-

wasprogramma’s

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

HAIER HW80-B14636

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/3620308-haier-hw80-b14636-a-50-wit?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

De AEG L6FB86IW beschikt 
over een tiental verschillende 
wasprogramma’s en een ruime 
trommelinhoud van zo’n acht 
kilogram. Dat maakt deze 
wasmachine geschikt voor 
gezinnen met (kleine) kinderen. 
Het wasresultaat laat zien dat 
de wasmachine bij de reguliere 
programma’s goed presteert. 
Je moet er echter wel geduld 
voor hebben, aangezien deze 
wasprogramma’s tot wel vier 
uur nodig hebben om helemaal 
doorlopen te worden. Bij deze 
reguliere programma’s stijgt de 
temperatuur ook tot tien graden 
hoger dan aangegeven, waarna 
de was in de machine geleidelijk 
afkoelt. Bij het programma voor 
fijne was blijft de temperatuur 

Prijs vanaf* € 509

Vulgewicht 8 kg

Energieklasse A+++

Toerental 1600

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,18

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 189

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 81

Bekijk deze wasmachine

wel op het aangegeven niveau, 
alleen zijn de wasresultaten iets 
minder. Ook liet het waspoeder 
zich niet altijd goed inspoelen.

 Pluspunten

+     Verwijdert vlekken vooral op 
hoge temperatuur goed

+     Water- en energiezuinig (met 
uitzondering 60-graden-
katoenprogramma)

 Minpunten

-      Tijdsduur wasprogramma’s
-      Temperaturen pieken hoger
-      Inspoeling waspoeder

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

AEG L6FB86IW

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/3485053-aeg-l6fb86iw?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

De wastrommel van de Siemens 
WM14T463NL glimt je tegemoet 
zodra je het deurtje opent. Dat is 
eigenlijk het meest opvallende 
visuele onderdeel van deze 
wasmachine. Siemens pakt het 
wassen verder namelijk op een 
no-nonsensemanier aan. Fijn is 
dat je er met deze machine op 
kunt vertrouwen dat bij ieder 
gekozen wasprogramma het 
energie- en waterverbruik erg 
laag is, met uitzondering van het 
30-graden-outdoorprogramma. 
Vlekken verwijderen lukt 
ook bovengemiddeld goed, 
hoewel het korte 40-graden-
katoenprogramma en het 
30-graden-outdoorprogramma 
niet iedere vlek even goed 
aan kunnen. Met name rode 

Prijs vanaf* € 515

Vulgewicht 8 kg

Energieklasse A+++ / 30%

Toerental 1400

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,17

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 144

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 74

Bekijk deze wasmachine

wijnvlekken zijn te hoog gegrepen 
voor het korte wasprogramma 
en outdoorprogramma.

 Pluspunten

+   Water- en energieverbruik
+   Wasresultaat

 Minpunten

-      Vlekverwijdering op lage 
temperatuur kan beter

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

SIEMENS WM14T463NL

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/3642280-siemens-wm14t463nl?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

Veel LG-wasmachines komen 
met vernieuwende snufjes, 
zoals apps en hypermoderne 
bedieningspanelen. Dat is echter 
niet het geval bij de LG F4WV708P1. 
Toch is het rapportkaartje van deze 
wasmachine keurig te noemen. 
De reguliere en ecoprogramma’s 
pakken vlekken goed aan, zonder 
dat deze veel water en energie 
gebruiken. Het ecoprogramma 
heeft daar overigens wel wat tijd 
voor nodig, namelijk zo’n vijf uur. 
Met vlekverwijdering bij de korte 
programma’s heeft de machine 
wat meer moeite. Wat opvalt is 
dat programma’s als spoelen 
en centrifugeren standaard 
ontbreken. Spoelen gaat over 
het algemeen niet zo goed, ook 
heeft het ecoprogramma slechts 

Prijs vanaf* € 521

Vulgewicht 8 kg

Energieklasse A+++ / 40%

Toerental 1400

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,21

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 116

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 77

Bekijk deze wasmachine

één spoelgang. De machine gaat 
behoorlijk stil te werk, alhoewel 
de trommel soms een rammelend 
en hinderlijk geluid maakt.

 Pluspunten

+     Wasresultaten standaard- 
en ecoprogramma

+     Zuinig

 Minpunten

-      Rammelend geluid in trommel
-      Spoelen en centrifugeren 

ontbreken
-      Vlekverwijdering korte 

programma’s

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

LG F4WV708P1

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/11140218-lg-f-4-wv-708-p-1?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

AEG zet de L6FBMAXI-wasmachine 
met zijn inhoud van 10 kilogram 
in de markt als een machine met 
lage verbruikswaarden voor water 
en energie. Dit weet de test te 
beamen: het verbruik blijft bij de 
meeste programma’s opvallend laag, 
alhoewel het spoelen beter kan. Stil 
is de AEG echter zeker niet. Het is 
aan te bevelen het eco- of reguliere 
wasprogramma te gebruiken wanneer 
kleding bevlekt is. Het verkorte 
programma voor katoen op 40 graden 
en het outdoorprogramma weten 
namelijk niet alle vlekken volledig 
te verwijderen. Hoewel het reguliere 
40-graden- en ecoprogramma er 
wat lang over doen (respectievelijk 
3,5 uur en bijna vijf uur), weet deze 
machine een prima rapportcijfer 
te scoren voor vlekverwijdering. 

Prijs vanaf* € 549

Vulgewicht 10 kg

Energieklasse A+++

Toerental 1400

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,11

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 172

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 81

Bekijk deze wasmachine

 Pluspunten

+    Zeer zuinig
+   Vlekverwijdering bij 

reguliere en ecowas

 Minpunten

-      Geluid
-   Vlekverwijdering bij kort 

40-graden-katoenprogramma

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/10082162-aeg-l6fbmaxi-serie-6000-wasmachine?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

De Beko WTE11744XDOS deelt 
het futuristische uiterlijk van 
de andere Beko-wasmachines. 
Neem bijvoorbeeld het donkere 
deurraampje, dat wel iets weg heeft 
van een zonnebril. Stijlvol, maar 
helaas wat onpraktisch, omdat 
je de was minder goed ziet. Ook 
beschikt de wasmachine over een 
touchscreen, hoewel deze zich 
soms wat onhandig laat bedienen. 
Vlekken verwijderen kan deze 
wasmachine erg goed, zonder veel 
energie te verbruiken en zonder 
veel geluid te produceren. Omdat 
de machine een grote capaciteit 
heeft, ligt het waterverbruik wat 
hoog, hoewel dit per kilogram 
wasgoed goed valt te relativeren. 
Ook heeft de machine wat langer 
nodig voor zijn wasprogramma’s. 

Prijs vanaf* € 549

Vulgewicht 11 kg

Energieklasse A+++ 

Toerental 1400

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,18

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 145

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 76

Bekijk deze wasmachine

De Beko-wasmachine beschikt over 
een autodoseringsprogramma, 
dat in praktijk veel langer 
duurde dan aangegeven. De 
vlekverwijderingsresultaten 
vielen tegen, maar zijn helaas 
niet goed vergelijkbaar. Er moest 
namelijk vloeibaar wasmiddel 
gebruikt worden, in plaats van 
het speciale waspoeder dat 
gebruikt is voor de andere tests.

 Pluspunten

+    Wasresultaat
+    Energiezuinig

 Minpunten

-      Waterverbruik 
-      tijdsduur ecoprogramma
-      Automatische 

wasmiddeldosering

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

BEKO WTE11744XDOS

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/4013198-beko-wte-11744-xdos?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

AEG zet de L6FBKOLN WIT 
in de markt als een zuinige 
machine die kleding beschermt. 
Vooral het korte 40-graden-
katoenwasprogramma valt op: 
terwijl dit programma slechts 
80 minuten nodig had, werden 
vlekken voldoende verwijderd. 
Hierbij werd naar verhouding 
nauwelijks water gebruikt, ook 
was de energiezuinigheid prima 
te noemen. Wanneer je was wat 
viezer is, dan schiet het 60-graden-
katoenprogramma te hulp. Dit 
programma verwijdert vlekken 
zeer goed, maar gebruikt wel 
meer energie. Deze reguliere 
programma’s duren wat langer: 
3,5 tot vier uur. Het korte 
20-minutenprogramma voor 
kleine wasjes spoelde niet. De 

Prijs vanaf* € 549

Vulgewicht 8 kg

Energieklasse A+++ / 20%

Toerental 1400

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,16

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 151

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 75

Bekijk deze wasmachine

AEG-wasmachine zit degelijk 
in elkaar en beschikt over 
touchscreenbediening. Helaas is 
het instellen van de mogelijkheden 
niet altijd even duidelijk.

 Pluspunten

+     Kort 40-graden-
katoenprogramma 
valt positief op

+    Vlekverwijdering hoge 
temperatuur

 Minpunten

-      Instelmogelijkheden niet 
altijd even duidelijk

-      Verbruikt veel energie bij 
60-graden-katoenprogramma

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

AEG L6FBKOLN WIT

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/10776190-aeg-l6fbkoln?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

De LG F4J6TM0W is een was-
droogcombinatie, die in totaal 
acht kilogram wasgoed wast of vijf 
kilogram wast en droogt. Over een 
centrifugeprogramma beschikt de 
machine niet. Net als andere LG-
wasmachines kun je met een app de 
status aflezen en wasprogramma’s 
toevoegen. Zo futuristisch als zijn LG-
soortgenoten ziet deze wasmachine 
er echter niet uit, alhoewel er naast 
een draaiknop wel een touchscreen 
aanwezig is. De reguliere 
programma’s kunnen prima overweg 
met vlekken, maar gebruiken 
relatief veel water. Ook was de 
machine wat instabiel. Verder ligt het 
energieverbruik bij programma’s met 
hoge temperatuur naar verhouding 
hoog. De temperatuur van het 
40-graden-programma piekte 

Prijs vanaf* € 549

Vulgewicht 8 kg

Energieklasse A

Toerental 1400

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,17

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 147

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 68

Bekijk deze wasmachine

op 50 graden. De wasresultaten 
van het sportwasprogramma zijn 
bedroevend: eigenlijk werd geen 
enkele vlek voldoende verwijderd. 
Ook het snelle wasprogramma 
bood matige resultaten. 

 Pluspunten

+     Bediening met app
+     Vlekverwijdering reguliere 

programma’s

 Minpunten

-    Kort ecowasprogramma
-    Geen centrifugeprogramma
-    Waterverbruik wat hoog

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

LG F4J6TM0W

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/3580155-lg-f4j6tm0w-was-droogcombinatie?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

Er zijn maar weinig geteste 
wasmachines zo stil als de AEG 
L7FB60Y, ondanks dat de machine 
wel wat bijgeluiden maakte. Het 
centrifugeren op 1200 toeren 
duurde ook wat lang. Er is een 
flink bedieningspaneel, waarbij 
je met een grote draaiknop de 
machine instelt. Hiermee kun 
je het programma ook op een 
later moment laten starten, 
bijvoorbeeld in de daluren. 
Sowieso weet de AEG-wasmachine 
flink te besparen op verbruik 
van zowel energie als water. Het 
60-graden-katoenprogramma 
vormt echter een uitzondering: 
de machine gebruikt hierbij 
bovengemiddeld veel energie. Het 
programma waste echter wel weer 
uitzonderlijk schoon. De andere 

Prijs vanaf* € 565

Vulgewicht 8 kg

Energieklasse A+++  / 30%

Toerental 1600

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,16

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 162

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 79

Bekijk deze wasmachine

reguliere programma’s konden 
de vlekken overigens eveneens 
prima aan, hoewel het korte 
40-graden-katoenprogramma en 
het 30-graden-outdoorprogramma 
slechts krappe voldoendes haalden.

 Pluspunten

+   Erg stil
+  Zuinig
+  Vlekverwijdering

 Minpunten

-      Geen

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

AEG L7FB60Y

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/3882930-aeg-l7fb60y?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

Wat opvalt aan de Siemens 
WMN16T3471 is dat eigenlijk 
ieder wasprogramma een 
andere temperatuur bereikt dan 
aangegeven. Met uitzondering 
van het reguliere 40-graden-
katoenprogramma, zijn de 
temperaturen steevast tot ongeveer 
10 graden hoger dan aangegeven. 
De machine wast goed schoon bij 
standaardprogramma’s en scoort 
ook op verbruik goed. Dat geldt niet 
alleen voor energieverbruik, maar 
ook voor waterverbruik. Tel daarbij 
op dat de Siemens-wasmachine 
erg stil is en je kunt concluderen 
dat hij zich onder de betere 
wasmachines mag scharen. Alleen 
met vlekverwijdering bij korte 
programma’s en bij programma’s 
voor fijne was heeft de wasmachine 

Prijs vanaf* € 565

Vulgewicht 7 kg

Energieklasse A+++ / 30%

Toerental 1600

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,13

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 184

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 77

Bekijk deze wasmachine

moeite. Hij wast echter goed schoon 
bij standaardprogramma’s. 

 Pluspunten

+   Stil
+  Zuinig
+   Wasresultaat bij reguliere 

en ecoprogramma

 Minpunten

-      Vlekverwijdering bij 
korte programma’s op 
lagere temperaturen

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

SIEMENS WMN16T3471

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/2483630-siemens-wmn16t3471?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

De Bosch WAT28542NL is één van 
de wasmachines die allround goed 
scoort. Vooral voor mensen die 
in een gehorige woning wonen, 
is deze machine een verstandige 
keuze: het is namelijk een van 
de stilste uit de test, ook bij 
het centrifugeren. Wanneer je 
voornamelijk de reguliere en 
ecowasprogramma’s voor katoen 
gebruikt, zorgt deze machine 
voor een betrouwbaar resultaat: 
goede vlekverwijdering, terwijl 
de energie- en waterconsumptie 
behoorlijk bescheiden blijven. 
Bij het ecoprogramma wordt er 
wel wat minder goed gespoeld. 
De resultaten voor het korte 
sportprogramma zijn, net als bij 
veel andere wasmachines, wat 
teleurstellend. Ook het korte 

Prijs vanaf* € 575

Vulgewicht 8 kg

Energieklasse A+++ / 30%

Toerental 1400

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,18

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 148

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 74

Bekijk deze wasmachine

40-graden-programma valt wat 
tegen wat betreft vlekverwijdering.

 Pluspunten

+   Stil
+  Zuinig
+   Wasresultaten bij reguliere 

programma’s

 Minpunten

-      Vlekverwijdering bij korte, 
lage temperatuur

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

BOSCH WAT28542NL

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/3665018-bosch-wat-28542-nl?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

Bosch prijst de WNAT323471 aan 
als ‘teder voor je wasgoed’, ook 
roemt het merk de stille werking 
en het zuinige verbruik. Dat is vrij 
bescheiden, want deze wasmachine 
scoort uitstekend op al deze 
punten, zelfs zonder al te lange 
wasprogramma’s. Tijdens het 
testen viel vooral op hoe goed de 
machine vlekken verwijdert bij de 
reguliere katoenprogramma’s van 
40 en 60 graden. Hierbij gebruikt 
het 40-graden-katoenprogramma 
wel een hogere temperatuur 
dan aangegeven, waarbij de 
machine opwarmt tot 50 graden 
en de temperatuur vervolgens 
langzaam laat zakken naar 
iets boven de 40 graden. Ook 
het korte katoenprogramma 
en het sportprogramma zijn 

Prijs vanaf* € 575

Vulgewicht 7 kg

Energieklasse A

Toerental 1600

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,15

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 157

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 77

Bekijk deze wasmachine

vlekken naar verhouding nog 
altijd voldoende de baas.

 Pluspunten

+     Wasresultaten reguliere 
programma’s

+    Zuinig
+    Stil

 Minpunten

-   Te hoge temperatuur  
40-graden-katoenprogramma

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

BOSCH WNAT323471

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/2514205-bosch-wnat323471?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

De wasresultaten van de  
Indesit XWDE961480XWSSSEU-
was-droogcombinatie blijven in 
vergelijking met de andere geteste 
wasmachines een beetje achter. 
Dit geldt ook voor het water- en 
energieverbruik, dat wat aan de 
hoge kant is. We zien dat vooral 
terug bij het totale verbruik; 
per kilogram wasgoed valt het 
verbruik mee. Met name het 5e 
programma op 30 graden is niet 
echt zuinig. Wanneer je kiest 
voor het ecoprogramma, zijn de 
wasresultaten prima te noemen. 
Houd er echter rekening mee dat dit 
programma erg lang duurt, namelijk 
4,5 uur. Het bedieningspaneel 
en de programmakeuze zijn niet 
altijd even duidelijk, de lade 
voelt wat gammel aan en intern 

Prijs vanaf* € 599

Vulgewicht 9 kg

Energieklasse A

Toerental 1400

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,21

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 188

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 78

Bekijk deze wasmachine

is de pomp lastig te bereiken 
omdat het verwijderen van 
de sokkel een uitdaging is.

 Pluspunten

+   Wasresultaten ecoprogramma

 Minpunten

-      Vlekverwijdering bij 
lage temperaturen

-  Verbruik

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

INDESIT XWDE961480XWSSSEU

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/3860320-indesit-xwde-961480x-wsss-eu?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

Van de drie wasmachines die 
de allerhoogste score behalen 
op het gebied van geluid, zijn er 
twee van Haier, waaronder deze 
HW90-B14636. Verder behaalt deze 
wasmachine keurige rapportcijfers 
op vlekverwijdering en zuinigheid. 
Alleen het minder lange 40-graden-
katoenprogramma lijkt wat meer 
tijd (bijna vier uur), water en energie 
nodig te hebben. Opvallend is 
het ecoprogramma, waarbij de 
temperatuur nauwelijks boven de 20 
graden uitkomt, maar vlekken wel 
verwijderd worden. Wie geduld heeft 
(zo’n vijf uur) boft op het gebied 
van wasprestaties en verbruik. 
Houd er wel rekening mee dat het 
pluizenfilter alleen bereikbaar is 
met een hulpmiddel en dat de 
machine niet altijd goed spoelt.

Prijs vanaf* € 599

Vulgewicht 9 kg

Energieklasse A+++ / 40%

Toerental 1400

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,22

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 188

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 70

Bekijk deze wasmachine

 Pluspunten

+    Fluisterstil
+    Wasresultaten en verbruik 

ecoprogramma

 Minpunten

-      Ecoprogramma en regulier 
40-graden-katoenwasprogramma 
duren lang

-      Pluizenfilter alleen bereikbaar 
met hulpmiddel

-      Machine spoelt niet altijd goed

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

HAIER HW90-B14636

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/6536983-haier-hw90-b14636?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

Met een 7,4 als eindcijfer op 
zijn rapportkaart is de Bosch 
WAT28650NL één van de beste 
wasmachines. De machine oogt 
vrij basic, mede dankzij de grote 
draaiknop en het rommelige 
schermpje. Bij dit apparaat zit 
schoonheid echter van binnen. Bij 
de meeste geteste wasprogramma’s 
werden vlekken buitengewoon 
goed aangepakt en bleef het 
verbruik erg laag. Het dorstige 
60-graden-katoenprogramma bleek 
de uitzondering. Omgerekend 
per kilogram wasgoed viel dat 
echter mee. Omdat niet ieder 
programma even vaak spoelt, is het 
waterverbruik niet altijd constant. 
De machine spoelt echter wel 
erg goed. De tijdsduur van ieder 
wasprogramma bleef ruim binnen 

Prijs vanaf* € 629

Vulgewicht 8 kg

Energieklasse A+++ / 30%

Toerental 1400

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,18

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 180

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 75

Bekijk deze wasmachine

de perken. Dat geldt zelfs voor het 
3,5 uur durende ecowasprogramma. 
De wasmachine kent tevens 
een autodoseringsprogramma, 
dat zo’n drie uur nodig heeft, 
maar niet tegen iedere vlek 
opgewassen is. Het geluid dat de 
Bosch-wasmachine produceert, 
is tevens iets dat positief opvalt.

 Pluspunten

+   Stil
+  Vlekverwijdering
+  Verbruik

 Minpunten

-      Waterverbruik 60-graden-
katoenprogramma

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

BOSCH WAT28650NL

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/3676711-bosch-wat28650nl?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

De AEG L7WB86GW is in staat 
om zowel te wassen als te 
drogen, hoewel er bij een was-
droogprogramma slechts de helft 
van de vulcapaciteit gebruikt kan 
worden, namelijk 4 kilogram in 
plaats van 8 kilogram. Opvallend 
is dat de AEG-wasmachine de 
temperatuur bij de reguliere 
programma’s laat pieken tot tien 
graden boven de aangegeven 
waarde, om de temperatuur 
vervolgens gecontroleerd te 
laten zakken. Je merkt dat dit 
bij programma’s op hogere 
temperaturen ook meer energie 
kost. Bij lagere temperaturen is de 
wasmachine behoorlijk zuinig en is 
het wasresultaat ruim voldoende. 
De duur van het wasproces 
wisselde tijdens het testen wel. Het 

Prijs vanaf* € 669

Vulgewicht 8 kg

Energieklasse A

Toerental 1600

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,21

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 182

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 81

Bekijk deze wasmachine

wasresultaat bij het ecoprogramma 
en outdoorprogramma is ook 
erg zuinig. Het ecoprogramma 
spoelt niet best en heeft veel tijd 
nodig voor een goed wasresultaat, 
namelijk bijna 5 uur. Het 
snelprogramma scoort niet zo 
best op verbruik per kilogram 
was en vlekverwijdering.

 Pluspunten

+     Wasresultaten
+     Zuinig bij lage temperatuur

 Minpunten

-      Ecoprogramma duurt lang

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

AEG L7WB86GW

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/3663624-aeg-l7wb86gw?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

Een van de stilste wasmachines 
in de test is deze Samsung 
WW8BM642OBW. Dat maakt de 
machine geschikt voor gehorige 
woningen. Een extra pluspunt is 
dat de machine redelijk vlot zijn 
wasprogramma’s doorloopt, met 
uitzondering van het reguliere 
40-graden-katoenprogramma. 
Dat programma wast echter 
wel schoner dan het 60-graden-
katoenprogramma, dat een 
uur korter duurt. Aangezien er 
een app beschikbaar is die als 
persoonlijke ‘wasexpert’ fungeert 
en de bediening via touchscreen 
verloopt, kun je concluderen dat 
dit een futuristische wasmachine 
is, die op wasprestaties en verbruik 
van reguliere programma’s goed 
scoort. De eco-, outdoor- en super 

Prijs vanaf* € 674

Vulgewicht 8 kg

Energieklasse A+++ 

Toerental 1400

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,21

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 181

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 70

Bekijk deze wasmachine

speed-programma’s zijn echter 
niet de beste vlekverwijderaars. 
Het ecowasprogramma gaat tot 
20 graden en spoelt slecht.

 Pluspunten

+     Stil
+     Vlot
+     Wasprestaties reguliere 

programma’s

 Minpunten

-   Vlekverwijdering bij eco- en 
korte wasprogramma’s

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

SAMSUNG WW8BM642OBW

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/3963660-samsung-ww8bm642obwen-quickdrive?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

Als je een zuinige wasmachine 
zoekt die ook qua wasresultaat 
voldoende scoort, dan komt de 
Bosch WAB28262NL positief uit 
de test. Het waterverbruik is bij 
alle programma’s opvallend laag. 
Ook het energieverbruik is, met 
uitzondering van het programma 
op hoge temperatuur, lager dan 
bij veel andere machines. Houd 
er echter wel rekening mee dat 
het ecoprogramma behoorlijk 
lang duurt: zo’n vijf uur. Bij dit 
programma komt de temperatuur 
amper boven de twintig graden 
uit. Wanneer de machine op een 
hoog toerental centrifugeert, 
produceert de Bosch-wasmachine 
veel decibel aan geluid. Opvallend 
is dat het pluizenfilter lastig 
schoon te maken is, omdat 

Prijs vanaf* € 674

Vulgewicht 8 kg

Energieklasse A+++ 

Toerental 1400

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,17

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 188

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 79

Bekijk deze wasmachine

deze met een schroevendraaier 
losgedraaid moet worden en 
zich lastig laat terugplaatsen.

 Pluspunten

+     Water- en energiezuinig
+     Wasresultaat voldoende

 Minpunten

-   Lawaaierig
-   Pluizenfilter lastig 

schoon te maken

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

BOSCH WAB28262NL

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/2281438-bosch-wab28262nl?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

De Beko HTV8744X00 is een 
was-droogcombinatie, die acht 
kilogram wasgoed wast of vijf 
kilogram wast en droogt. Ben je 
iemand die vertrouwt op hele 
korte wasprogramma’s, dan is deze 
wasmachine niet de beste keuze. 
Daarmee bedoelen we overigens 
niet het snelle katoenprogramma 
op 40 graden, dat wast namelijk 
prima. Het Xpres super short-
programma, dat binnen 20 minuten 
je wasgoed op 30 graden wast, 
verwijdert vlekken echter vrijwel 
niet, spoelt slecht en centrifugeert 
ook niet goed  De reguliere en 
ecowasprogramma’s voor katoen 
doen hun werk daarentegen erg 
goed, vooral als we puur naar 
de vlekverwijderingsresultaten 
kijken. Daarbij is de machine 

Prijs vanaf* € 699

Vulgewicht 8 kg

Energieklasse A

Toerental 1400

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,15

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 193

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 76

Bekijk deze wasmachine

ook behoorlijk zuinig, met 
uitzondering van het reguliere 
60-graden-katoenprogramma.

 Pluspunten

+   Wasresultaten
+   Zuinig op katoenprogramma’s 

met lage temperatuur 

 Minpunten

-      Vlekverwijdering Xpres 
super short-programma

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

BEKO HTV8744X00

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/7342760-beko-htv-8744-x00-was-droogcombinatie?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

Deze Miele is een no-
nonsensewasmachine. De 
uitstraling en bediening met een 
draaiknop en een schermpje 
zonder touchscreen zijn basic. 
Zodoende lijkt de machine een 
beetje een grijze muis, terwijl hij 
toch met een rapport thuiskomt 
dat op alle gebieden nette 
cijfers laat zien. De machine is 
behoorlijk stil en weet bij alle 
geteste programma’s vlekken 
goed te verwijderen. Daarbij 
is het apparaat ook nog eens 
zuinig wat betreft water- en 
energieverbruik en wast hij vlot. 
Deze Miele-wasmachine kent 
geen echte nadelen, maar blinkt 
ook niet per se heel erg uit. Dat 
maakt deze machine allround 
goed: er is geen buil aan te vallen.

Prijs vanaf* € 719

Vulgewicht 7 kg

Energieklasse A+++

Toerental 1400

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,13

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 124

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 77

Bekijk deze wasmachine

 Pluspunten

+     Allround goed

 Minpunten

-      Geen

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

MIELE WDB030WCS

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/3539188-miele-wdb030-wcs-eco?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

De AEG L8FEOKOMIX komt 
als een van de allerbeste 
wasmachines uit de test. Vooral 
de reguliere 40-graden- en 
60-graden-wasprogramma’s 
weten binnen een relatief kort 
tijdsbestek zo’n beetje iedere 
vlek aan te pakken. Als we kijken 
naar water- en energieverbruik 
van wasprogramma’s op hoge 
temperatuur dan is de machine 
niet de zuinigste. Wat betreft 
de andere wasprogramma’s is 
het echter zeker geen veelvraat, 
hetgeen de wasprestaties des te 
indrukwekkender maakt. Ook 
de korte wasprogramma’s en 
het outdoorprogramma scoren 
voldoendes. Laatstgenoemde wist 
veel vlekken te verwijderen, met 
uitzondering van de rode wijn. 

Prijs vanaf* € 729

Vulgewicht 9 kg

Energieklasse A+++ / 50%

Toerental 1600

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,14

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 126

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 76

Bekijk deze wasmachine

Een probleem dat in de praktijk 
wellicht toch zeldzaam is.

 Pluspunten

+     Vlekverwijdering reguliere 
wasprogramma’s

+     Wasresultaten algemeen

 Minpunten

-      Geen

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

AEG L8FEOKOMIX

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/9854990-aeg-l-8-feokomix-8000-serie-akom-ix-wasmachine-superieure-reiniging-dankzij-akom-ix-technologie-stoomfunctie-om-kleding-op-te-frissen-en-ontkreuken?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

Het gebruik van de  
Whirlpool FWDD1071681WSEU-
was-droogcombinatie is even 
wennen. Dat begint al met de 
programmakeuzeknop, die alleen 
symbolen laat zien. Ook is het 
pluizenfilter niet eenvoudig te 
openen en heeft de trommel een 
scherpe lasnaad. Deze trommel 
kan 10 kilogram wasgoed aan, 
of zeven kilogram als hij droogt. 
Zuinig is de machine bepaald niet: 
de reguliere katoenprogramma’s 
op 40 en 60 graden kosten 
behoorlijk wat energie, water 
en tijd. Alhoewel de machine 
omgerekend per kilo wasgoed toch 
een voldoende scoort. De resultaten 
wat betreft vlekverwijdering zijn 
indrukwekkend goed, waarbij vooral 
het 60-graden-katoenprogramma 

Prijs vanaf* € 749

Vulgewicht 10 kg

Energieklasse A

Toerental 1600

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,2

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 166

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 79

Bekijk deze wasmachine

positief opviel. Aangezien geen 
vlek tegen dit programma 
opgewassen is, krijgt het één van 
de hoogste rapportcijfers uit de 
test. Ook het ecowasprogramma 
wast goed schoon. Daarbij wordt 
echter wel minder goed gespoeld 
en is de machine 4,5 uur bezig.

 Pluspunten

+   Vlekverwijdering 
+   Groot laadvermogen voor 

wassen en drogen

 Minpunten

-      Pluizenfilter achter schroef
-      Niet zuinig
-      Tijd

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

WHIRLPOOL FWDD1071681WSEU

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/4482139-whirlpool-fwdd1071681ws-eu?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

Het rapportkaartje van de Siemens 
WM16W4G2NL laat bijna alleen 
maar ruime voldoendes zien bij 
de reguliere 40- en 60-graden-
katoenprogramma’s. Alleen 
wat betreft vlekverwijdering bij 
korte wasjes en sportwas zien 
we een paar lagere cijfers terug. 
Verder valt op dat het reguliere 
40-graden-katoenprogramma 
nauwelijks onderdoet voor 
hetzelfde programma op 60 
graden, hoewel dit programma 
daar wel meer tijd voor nodig 
heeft. Qua vlekverwijdering, maar 
ook qua tijdsduur en water- en 
energiegebruik, scoort de Siemens 
uitstekend. Met uitzondering 
van het ecoprogramma, laat de 
wasmachine de temperatuur 
bij 40-graden-wasprogramma’s 

Prijs vanaf* € 749

Vulgewicht 10 kg

Energieklasse A

Toerental 1600

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,18

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 179

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 76

Bekijk deze wasmachine

oplopen naar 50 graden. Het 
ecoprogramma blijft juist veelal wat 
onder de aangegeven temperatuur, 
alhoewel deze met 4,5 uur wel een 
aardig lange wastijd nodig heeft. 
Daarbij wast het ecoprogramma 
wel net een beetje schoner dan 
het hoofdwasprogramma.

 Pluspunten

+   Wasresultaat
+  Zuinig

 Minpunten

-      Wasresultaat bij korte 
wasprogramma’s op 
lage temperatuur

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

SIEMENS WM16W4G2NL

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/3351979-siemens-wm16w4g2nl?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

De LG F4WV910P2 valt vooral op 
door zijn energiezuinigheid. Bij 
ieder getest wasprogramma bleek 
deze machine goed te scoren 
op dit vlak. Ook het geringe 
waterverbruik is opvallend. Dit is 
onder meer te danken aan het feit 
dat de machine niet regelmatig 
spoelt. De wasresultaten zijn in 
orde, hoewel vlekken niet goed 
worden gereinigd bij de korte 
programma’s. Het drie uur durende 
reguliere katoenprogramma van 
40 graden smokkelt met opvallend 
hoge temperaturen tot wel boven 
de 60 graden, wat schadelijk kan 
zijn voor je was. Het snel- en het 
sportwasprogramma leveren 
slechte wasprestaties op. Ook 
buiten de wasprestaties om valt de 
LG-wasmachine echter op. Zo kun 

Prijs vanaf* € 776

Vulgewicht 10,5 kg

Energieklasse A+++ / 50%

Toerental 1400

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,18

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 164

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 76

Bekijk deze wasmachine

je de voortgang volgen via een app, 
wasprogramma’s downloaden en 
de wasmachine zelfs bedienen met 
behulp van een spraakassistent op 
je smartphone of slimme speaker.

 Pluspunten

+    Energie- en waterzuinig
+    Connected
+    Wasresultaten

 Minpunten

-      Hoge starttemperatuur 
40-graden-programma

-      Vlekverwijdering korte 
programma’s op lage 
temperatuur

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

LG F4WV910P2

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/11140216-lg-f4wv910p2?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

Wanneer je de testgegevens van 
de Siemens WM16W4G2NL onder 
ogen krijgt, springen de bijzonder 
hoge cijfers voor vlekverwijdering 
er vooral uit. Bovendien gebruikt 
de machine bij de meeste 
programma’s redelijk weinig tijd 
en water, alhoewel de lengte van 
het 40-graden-wasprogramma 
wel eens een kwartier langer 
duurde. Er wordt echter wel flink 
energie gebruikt bij de hogere 
temperaturen. Ook is het reguliere 
40-graden-wasprogramma eerder 
een 50-graden-wasprogramma 
te noemen. Het korte 40-graden-
wasprogramma springt er opvallend 
negatief uit. Het is het enige 
programma dat vuil en vlekken 
nauwelijks weet te verwijderen. 
Het korte outdoorprogramma 

Prijs vanaf* € 797

Vulgewicht 7 kg

Energieklasse A

Toerental 1500

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,17

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 191

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 80

Bekijk deze wasmachine

verwijdert vuil voldoende, 
maar heeft hier opvallend veel 
energie en water voor nodig. 

 Pluspunten

+   Wasprestaties reguliere 
programma’s

+   Verbruik bij katoenprogramma’s 
op 40 graden

 Minpunten

-      Verbruik outdoorprogramma
-      Wasresultaten verkort 

40-graden-wasprogramma

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

SIEMENS WD15G442NL

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/3684646-siemens-wd15g442nl?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

Samsung probeert te innoveren 
met z’n wasmachines. Het merk 
doet dat niet alleen door een 
klepje op de WW10N642RPA 
te plaatsen waarmee je 
vergeten wasgoed alsnog 
kunt toevoegen, maar ook 
middels een overzichtelijk 
touchscreenbedieningspaneel en 
een app waarmee je de machine 
start en de voortgang volgt. Voor 
de één futuristisch, voor de ander 
een gimmick. Het testen van de 
Samsung-wasmachine bleek 
lastig, omdat er veel variatie 
tussen de wasprogramma’s zit. 
De reguliere wasprogramma’s 
laten een goed wasresultaat 
zien, maar duren relatief lang 
en gebruiken veel water. De 
ecostand daarentegen gebruikt 

Prijs vanaf* € 799

Vulgewicht 10 kg

Energieklasse A+++ / 40%

Toerental 1400

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,17

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 149

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 73

Bekijk deze wasmachine

beduidend minder water. Door 
de beperkte spoelfase wordt er 
echter onvoldoende gespoeld. 

 Pluspunten

+    Futuristisch
+    Klepje voor toevoegen 

vergeten wasgoed
+    Wasresultaten

 Minpunten

-      Waterverbruik
-      Spoeling ecostand

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

SAMSUNG WW10N642RPA

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/10255525-samsung-ww-10-n-642-rpa?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

Bosch prijst de WAT28493 aan als 
een machine die slim met water 
omgaat, stilletjes zijn werk doet 
en bovendien bescheiden is qua 
tijdsduur van de wasprogramma’s. 
Dit wordt in de testresultaten 
onderstreept. Je zou zodoende 
bijna vergeten dat de wasmachine 
ook goed in staat is vlekken te 
verwijderen. Je hoeft daarvoor 
niet eens een programma met 
hoge temperatuur te gebruiken. 
Het standaard 40-graden-
katoenprogramma scoorde al hoge 
vlekverwijderingscijfers. Tel daar 
de uitgebreide programmakeuze 
en touchscreenbediening bij 
op en je snapt dat deze Bosch-
wasmachine als één van de beste 
wasmachines uit de test komt. 
Eén minpuntje is er echter wel: bij 

Prijs vanaf* € 819

Vulgewicht 8 kg

Energieklasse A+++ / 30%

Toerental 1400

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,19

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 185

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 76

Bekijk deze wasmachine

ieder wasprogramma gebruikte 
de machine een iets hogere 
temperatuur dan aangegeven, 
tot zo’n tien graden hoger.

 Pluspunten

+   Stil
+   Wasresultaten op 40 

graden al goed
+  Uitgebreide programmakeuze

 Minpunten

-      Temperatuur iets hoger 
dan aangegeven

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

BOSCH WAT28493 NL WIT

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/8901059-bosch-wat28493nl-wasmachine?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

Wanneer je was behoorlijk 
bevlekt is, dan kun je blindelings 
vertrouwen op de reguliere 
katoenprogramma’s van de AEG 
L7FENQ96. Bij lage temperaturen 
is het energie- en waterverbruik 
tevens opvallend zuinig. Het 
60-graden-katoenprogramma vraagt 
wel bovengemiddeld veel stroom 
en piekt op bijna 70 graden. Het 
ecoprogramma heeft zo’n 4,5 uur 
nodig en spoelt niet goed. De AEG-
wasmachine oogt degelijk en ook de 
waspoederlade zit stevig in elkaar. 
Daarnaast is het apparaat uitgerust 
met een touchscreen, die echter wel 
wat gevoelig is afgesteld, zodat het 
instellen van het wasprogramma 
even wennen is. Naar een 
spoelprogramma kun je lang 
zoeken, aangezien deze ontbreekt 

Prijs vanaf* € 849

Vulgewicht 9 kg

Energieklasse A+++ / 30%

Toerental 1600

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,16

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 146

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 72

Bekijk deze wasmachine

op de AEG-wasmachine. Er is wel 
een autodoseringsprogramma, dat 
niet alle vlekken goed aanpakt.

 Pluspunten

+     Vlekverwijdering bij reguliere 
en ecoprogramma’s

+     Zuinig bij lage temperaturen

 Minpunten

-   Energieverbruik bij 60-graden-
katoenprogramma

-  Spoelprogramma ontbreekt
-   Wasresultaten 

autodoseringsprogramma

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

AEG L7FENQ96

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/10429621-aeg-prosteam-autodose-wasmachine-l7fenq96?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

Alle geteste wasprogramma’s 
van de Miele WDD035 scoren 
goed in de test. Alleen het 
30-graden-outdoorprogramma 
kan niet iedere vlek even goed 
aan. Voor vlekverwijdering 
ben je echter erg goed af bij de 
katoenprogramma’s, die bovendien 
bijzonder zuinig zijn wat betreft 
energie- en waterverbruik. Het 
40-graden-katoenprogramma is 
echter eigenlijk een 50-graden-
programma, hetgeen nadelig kan 
zijn voor sommige kledingstukken. 
Ook de geluidsproductie en 
tijdsduur van de wasprogramma’s 
vallen positief op. Het langer 
durende ecoprogramma wordt 
binnen drie uur afgewerkt, wat 
sneller is dan bij de meeste 
machines. Het bedieningspaneel 

Prijs vanaf* € 949

Vulgewicht 8 kg

Energieklasse A+++

Toerental 1400

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,15

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 141

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 75

Bekijk deze wasmachine

en de degelijkheid van de 
waspoederlade laten eveneens 
een positieve indruk achter.

 Pluspunten

+     Zuinig
+     Tijdsduur
+     Stil
+     Wasresultaten bij gewone 

en ecoprogramma’s

 Minpunten

-      Vlekverwijdering bij 30-graden-
outdoorprogramma

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

MIELE WDD035

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/9993791-miele-wdd-035?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

Het bedieningspaneel met 
draaiknop maakt het instellen 
van de Miele WEB035WPS 
overzichtelijk: een kind kan de 
was doen. Heb je regelmatig 
erg vieze kleding, dan is deze 
Miele-wasmachine één van de 
betere keuzes. Het 60-graden-
katoenprogramma behaalt 
namelijk één van de beste 
scores in de test en is daarbij 
ook nog eens zuinig, vooral 
wat betreft waterverbruik. 
Ook de kortere programma’s 
weten vlekken uitstekend te 
verwijderen. In verhouding tot 
andere programma’s heeft de 
machine per kilogram wasgoed 
echter wel wat meer water 
nodig om de kortere programma 
goed af te kunnen werken. 

Prijs vanaf* € 950

Vulgewicht 7 kg

Energieklasse A+++ 

Toerental 1400

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,21

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 228

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 75

Bekijk deze wasmachine

De wasmachine centrifugeert 
behoorlijk stil. Tezamen met 
de vlekverwijderingscapaciteit 
maakt dat de Miele-wasmachine 
geschikt voor gezinnen 
met ( jonge) kinderen.

 Pluspunten

+    Vlekverwijdering
+    Zuinig
+    Stil
+    Instellen

 Minpunten

-      Geen

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

MIELE WEB035WPS

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/9568682-miele-web-035-wps?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

De Bosch WDU28540NL is een 
was-droogcombinatie, die tot 10 
kilogram wasgoed kan wassen 
of tot 6 kilogram kan wassen en 
drogen. Het apparaat voert zijn 
taken uit zonder veel geluid te 
produceren. De machine heeft 
echter wel veel tijd nodig voor 
zijn ecowasprogramma (zonder 
drogen), namelijk 5,5 uur. Daarbij 
worden vlekken aardig goed 
verwijderd, met uitzondering van 
de rode wijn. De machine blijft 
tijdens het programma op 20 
graden. De prestaties op eenzelfde 
programma zijn niet constant. Er 
zijn zodoende diverse hertests 
gedaan om resultaten te bevestigen. 
In praktijk kan het wasresultaat dus 
een keer tegenvallen. De reguliere 
programma’s zijn iets minder zuinig 

Prijs vanaf* € 1029

Vulgewicht 10 kg

Energieklasse A

Toerental 1400

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,19

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 158

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 73

Bekijk deze wasmachine

met energie, maar weten vlekken 
in zo’n vier uur wel uitstekend te 
bestrijden. Hiervoor wordt bij het 
40-graden-programma wel een 
wat hogere temperatuur gebruikt. 
Het korte katoenprogramma 
en het sportprogramma zijn 
zuinig, maar weten niet alle 
vlekken goed te verwijderen. 

 Pluspunten

+     Wasresultaten reguliere 
programma’s

+     Stil

 Minpunten

-   Tijdsduur ecowasprogramma
-   Vlekverwijdering korte (lage 

temperatuur) wasprogramma’s

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

BOSCH WDU28540NL

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/4013956-bosch-wdu28540nl?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

Als we de scores erbij pakken, 
dan komt de Miele WEJ135WPS 
positief uit de test. De wasprestaties 
zijn bij ieder programma (zeer) 
goed. Zelfs het korte 30-graden-
sportprogramma scoort een 
voldoende wat betreft wasresultaat. 
Bij de standaardprogramma’s 
schroeft de Miele-wasmachine 
de temperatuur iets hoger op 
dan ingesteld (alleen niet bij 
katoen 60 graden), terwijl bij 
het ecoprogramma juist het 
tegenovergestelde gebeurt. Daar 
komt de temperatuur namelijk 
amper boven de 30 graden uit, 
terwijl het programma 40 graden 
aangeeft. Als we kijken naar het 
energieverbruik, dan maakt de 
Miele-wasmachine niet per se 
indruk. Dat doet hij echter wel bij 

Prijs vanaf* € 1088

Vulgewicht 8 kg

Energieklasse A+++

Toerental 1600

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,19

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 164

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 77

Bekijk deze wasmachine

waterverbruik en geluidsproductie. 
Ook het overzichtelijke 
touchscreenbedieningspaneel 
valt positief op. 

 Pluspunten

+    Wasresultaten
+    Waterverbruik
+    Stil
+    Touchscreen

 Minpunten

-      Geen

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

MIELE WEJ135WPS

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/10209071-miele-wej-135-wps?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

Met een veelvoud aan 
wasprogramma’s, verpakt in 
overzichtelijke bediening met 
touchscreen en app, is de Samsung 
WW80M76NN2M op papier een 
veelzijdige machine. Bovendien ziet 
het apparaat er modern uit, dankzij 
het zwarte glas in het deurtje en 
het extra klepje, waarmee je na de 
start van het programma vergeten 
was toevoegt. De lade is echter wat 
onhandig vormgegeven, waardoor 
er poeder onder terecht kan komen. 
Qua zuinigheid en vlekverwijdering 
worden prima scores behaald, 
bovendien is de machine erg 
stil. Het korte programma op 
lage temperatuur is niet de beste 
vlekverwijderaar. Daarrvoor ben 
je beter af bij de reguliere 40- en 
60-graden-programma’s, die 

Prijs vanaf* € 1199

Vulgewicht 8 kg

Energieklasse A+++ / 40%

Toerental 1600

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,18

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 190

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 71

Bekijk deze wasmachine

wel wat meer water verbruiken. 
Tenslotte viel op dat het 
ecowasprogramma slecht spoelt en 
het autodoseringsprogramma een 
wisselend wasresultaat laat zien.

 Pluspunten

+     Bediening
+     Beschikbare wasprogramma’s
+     Wasresultaten reguliere 40- en 

60-graden-katoenprogramma’s

 Minpunten

-   Waterverbruik reguliere 
programma’s

-   Vormgeving waspoederlade
-   Ecoprogramma spoelt slecht

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

SAMSUNG WW80M76NN2M/EN

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/10485979-samsung-ww80m76nn2m?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

Eigenlijk ben je met ieder getest 
wasprogramma van de Siemens 
WM6HXF90NL goed af. De 
wasmachine smokkelt echter wel 
vaak iets met de temperatuur en 
werkt over het algemeen redelijk 
lange programma’s af. De machine 
is wel opvallend zuinig. Hoewel 
het 60-graden-katoenprogramma 
wat meer energie per kilo wasgoed 
nodig heeft, pakt de machine 
vlekken goed aan. Dat doet hij ook 
nog eens stil. Het eindresultaat 
is dat deze Siemens-wasmachine 
één van de hoogste rapportcijfers 
in de test krijgt. Tijdens het testen 
viel wel op dat er niet bij ieder 
programma goed werd gespoeld. 
De wasmachine biedt keuze 
uit veelzijdige programma’s en 
laat zich eenvoudig bedienen 

Prijs vanaf* € 1299

Vulgewicht 10 kg

Energieklasse A+++

Toerental 1600

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,19

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 194

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 76

Bekijk deze wasmachine

met touchscreen en tiptoetsen. 
Wanneer je echter wat dieper in 
de extra opties duikt, worden de 
mogelijkheden wel wat onduidelijk.

 Pluspunten

+   Zuinig
+   Vlekverwijdering
+   Stil

 Minpunten

-      Spoelt niet bij ieder 
programma goed

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

SIEMENS WM6HXF90NL WIT

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/11105171-siemens-wm6hxf90nl?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

De Samsung-wasmachines in deze 
test vallen allemaal op. In dit geval 
is dat echter niet vanwege een 
touchscreenbedieningspaneel, 
maar vanwege het trommelraampje, 
waarin een extra klepje verwerkt 
zit. Dit klepje kun je gebruiken om 
vergeten was toe te voegen, ook als 
het programma al loopt. Het voelt 
zodoende alsof je een soort robot 
in huis haalt. Ook de bediening 
en het kunnen volgen van de 
voortgang via de app zijn opvallend 
te noemen. Maar hoe zit dat met de 
wasresultaten? De vlekverwijdering 
krijgt een voldoende; het 40-graden-
katoenprogramma weet goed 
schoon te wassen. Het verbruik 
is zeer acceptabel, alhoewel de 
machine vanwege zijn capaciteit 
van 10 kilogram bij sommige 

Prijs vanaf* € 1329

Vulgewicht 10 kg

Energieklasse A+++ / 50%

Toerental 1600

Resultaten Matig Voldoende Goed Uitstekend

Wasprogramma katoen 40 graden

Wasprogramma katoen 60 graden

Snelprogramma 40 graden

Ecoprogramma 40 graden

Energieverbruik per kilo wasgoed [kWh/kg] 0,16

Gemiddelde tijdsduur wasprogramma [min] 151

Gemeten geluid tijdens centrifugeren [dB] 71

Bekijk deze wasmachine

programma’s wel aardig wat water 
verbruikt. Bovendien is de machine 
bovengemiddeld stil en snel. Het 
ecoprogramma is zuinig, maar spoelt 
erg slecht: de spoelgangen zijn erg 
kort voor relatief veel wasgoed. Het 
autodoseringsprogramma liet een 
wat wisselend wasresultaat zien.

 Pluspunten

+     Snel
+    Innovatief
+    Energiezuinig
+    Stil

 Minpunten

-    Ecoprogramma spoelt slecht

POWERED BY

Reviews lezen of deze wasmachine kopen?

SAMSUNG WW10M86INOA

https://www.kieskeurig.nl/wasmachine/product/3959982-samsung-ww10m86inoa?utm_source=kieskeurig_nl&utm_medium=testrapport&utm_content=productpagina&utm_campaign=wasmachinetest


*Prijs op het moment van de test

Onafhankelijk en  
betrouwbaar advies
Kieskeurig wil samen met 
BesteProduct.nl de bezoeker 
onafhankelijk en betrouwbaar 
advies aanbieden. Om dit te 
waarborgen, heeft Kieskeurig de 
50 populairste wasmachines zelf 
aangekocht. In samenwerking met 
een onafhankelijk onderzoeksbureau 
is een testprocedure opgesteld om 
betrouwbare en wetenschappelijk 
onderlegde data te verkrijgen, waarbij 
internationale standaardnormen 
het uitgangspunt zijn. De machines 
zijn bij de webwinkel aangeschaft en 
direct bij het lab afgeleverd. Op die 
manier wordt dezelfde koopervaring 
als de consument gewaarborgd. 

Welke 
wasmachines 
hebben 
we gekozen?
De wasmachines die we hebben 
getest zijn geselecteerd op basis van 
populariteit op Kieskeurig.nl. Daarbij 
zijn alle modellen na 2018 op de 
markt gebracht en ingedeeld in vier 
prijssegmenten: wasmachines t/m 
€400,-, €400,- t/m €600,-, €600,- 
t/m €800,- en €800,- euro en hoger.

Er zijn maar weinig productcategorieën op Kieskeurig zo populair als wasmachines. 
Niet verwonderlijk: een huishouden voelt onthand zonder wasmachine. Een 
keuze is echter lastig te maken in het grote aanbod. Ieder huishouden heeft 
andere eisen en andere veelgemaakte vlekken. De was zo schoon mogelijk krijgen, 
dat is natuurlijk primair waar je je machine op uit wilt kiezen. Er zijn echter 
ook secundaire eigenschappen van belang, zoals energie- en waterverbruik en 
geluidsproductie. Het testen van al die eigenschappen is een flinke klus. Iedere 
wasmachine kent namelijk ook nog verschillende wasprogramma’s, waarbij je 
eveneens meer wilt weten over de spoel- en centrifugewerking. 

POWERED BY

TESTVERANTWOORDING

“50 wasmachines onafhankelijk 
en wetenschappelijk getest”



*Prijs op het moment van de test

Hoe hebben we de wasmachines getest?
De meestgebruikte wasprogramma’s getest
Het wasresultaat van een wasmachine is sterk afhankelijk van het gekozen 
wasprogramma. Het aantal programma’s en de werking van ieder 
programma is net even anders. Alle vijftig wasmachines zijn getest op een 
aantal gebruikelijke wasprogramma’s: een gewoon (hoofd)wasprogramma 
voor katoen op 40 graden en een programma voor katoen 60 graden. Tevens 
heeft de machine een kort-/snelprogramma en een ecowasprogramma voor 
katoen, beide op 40 graden gedraaid. Het vijfde wasprogramma is afhankelijk 
van het aanbod en verschilt zodoende per wasmachine. Hierbij is steeds 
gekozen voor een wasprogramma voor fijne was, sport- of outdoorkleding of 
een extra snel programma (vaak express genoemd). Ieder wasprogramma is 
twee keer gedraaid. Hierbij hebben we niet alleen de wasresultaten gemeten, 
maar ook het exacte water- en energieverbruik, temperatuurverloop 
en de tijd die de wasmachine nodig heeft om het programma af te 
werken. Tevens is er gekeken naar spoel- en centrifugewerking.

40º 60º snel eco

(Kies)keur aan 
vlekken
De wasmachines hebben uiteraard 
niet met een lege trommel gedraaid. 
Om de wasprestaties te kunnen 
meten, is gewerkt met speciale 
vuillapjes. Daarnaast zijn er verse 
vlekken gemaakt. Hierbij hebben 
we gekozen voor vlekken die 
regelmatig voorkomen: thee, koffie, 
chocolademelk, tomatensap en 
rode wijn. De vlekken zijn telkens 
op dezelfde manier gemaakt. Na het 
wasprogramma werd de helderheid 
van de vlekken en vuillapjes 
gemeten om exact na te gaan in 
hoeverre de wasmachine in staat is 
geweest om de vlek te verwijderen. 
Hierbij is gekeken naar hoe zichtbaar 
een vlek nog is. Hierbij is dus niet 
gekeken naar de verwijdering van 
bacteriën of de hygiëne, hetgeen 
wel van groter belang kan zijn 
voor huishoudens met mensen 
met een verzwakte weerstand.  

Scores per wasmachine
Al die wasmachines en al die wasprogramma’s leveren tezamen een 
stortvloed aan vergelijkbare data op, waaraan we een oordeel hebben 
toegekend. Uiteindelijk hebben we met een formule een eindoordeel 
gegeven aan de wasprestatie van de wasmachine in kwestie, 
gemeten over alle gedraaide wasprogramma’s. In de eindscore is 
niet alleen rekening gehouden met de verwijderde vlekken, er is 
ook gekeken hoe goed het wasgoed is gespoeld en gecentrifugeerd. 
Andere meegenomen criteria betreffen de hoeveelheid gebruikte 
energie en water per kilogram wasgoed, de tijdsduur van het 
wasprogramma en het geproduceerde geluid tijdens centrifugeren. 

Matig Voldoende Goed Uitstekend

POWERED BY

TESTVERANTWOORDING


