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SAMENVATTING

Het afgelopen jaar klaagden Nederlanders het meest over mobiele telefonie aanbieders,
koeriers- en postbedrijven en supermarkten. Van de bijna 100.000 klachten die binnen
kwamen, waren er maar liefst 4.288 klachten over de mobiele telefonie sector. Met een
oplospercentage van slechts 4% is Vodafone binnen die categorie de slechtste
klachtenoplosser van het jaar. Dit blijkt uit het jaarlijkse rapport van klacht.nl, het online
platform waar consumenten terecht kunnen voor al hun klachten om deze samen met het
desbetreffende bedrijf op te lossen.

Onder de top 50 categorieën zijn ‘Koeriersbedrijven en Post’ en ‘Supermarkten’
respectievelijke op de tweede en derde plek gekomen met het meest aantal klachten. Post NL
is als grootste verliezer uit de bus gekomen binnen de categorie ‘Koeriersbedrijven en Post ’
met een oplospercentage van nog geen 1%. Albert Heijn heeft met een oplospercentage van
0% de minste oplossingen bewerkstelligd van alle Nederlandse supermarkten binnen die
categorie.

De beste klachtoplossers van het afgelopen jaar zijn onder andere Youfone, Jumbo, Bol.com,
FBTO en ING. Klacht.nl hielp klachten op te lossen door dialoog tussen consumenten en
bedrijven op een transparante manier mogelijk te maken. Om bedrijven te motiveren de
klachtenafhandeling te verbeteren, brengt klacht.nl jaarlijks een rapport uit met de beste en
slechtste klachtenoplossers. Per categorie zijn het aantallen klachten en de daar bijhorende
oplospercentages van bedrijven te vinden.

Voor een derde van de gemiddeld 100.000 jaarlijkse ingezonden klachten vindt er via klacht.nl
een oplossing plaats.

Het gehele rapport is te vinden op  Klacht.nl

RELEVANTE LINKS



https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fklacht-nl.pr.co%2F90994-vodafone-slechtste-klachtenoplosser&text=%23Vodafone+slechtste+klachtenoplosser.+Meeste+klachten+over+mobiele+%23telefonie+aanbieders.+%23rapport+%23klachtnl+&via=Klacht_NL&related=prdotco
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fklacht-nl.pr.co%2F90994-vodafone-slechtste-klachtenoplosser
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fklacht-nl.pr.co%2F90994-vodafone-slechtste-klachtenoplosser&title=Vodafone+slechtste+klachtenoplosser+&summary=%23Vodafone+slechtste+klachtenoplosser.+Meeste+klachten+over+mobiele+%23telefonie+aanbieders.+%23rapport+%23klachtnl+&source=Klacht.nl
http://www.klacht.nl/awards2014/


Klacht.nl
http://www.klacht.nl

Rapport
http://www.klacht.nl/awards2014/

Facebook
https://www.facebook.com/klacht.nl

Twitter
https://twitter.com/Klacht_NL

AFBEELDINGEN

http://klacht-nl.pr.co/images/150860
http://klacht-nl.pr.co/images/150858
http://klacht-nl.pr.co/images/150859
https://twitter.com/Klacht_NL
https://www.facebook.com/klacht.nl
http://www.klacht.nl/awards2014/
http://www.klacht.nl/


Lineke Dolman
lineke@madebypr.com 

+31(0)20 358 5963

MADEBYPR

MADEBYPR

Sabine van Zeijl
sabine@madebypr.com 

+31(0)20 358 5963 

+31(0)6 4111 0350

MADEBYPR

MADEBYPR

WOORDVOERDER

OVER KLACHT.NL

Klacht.nl is de grootste klachtensite van Nederland en ‘helpt klachten oplossen’. Enerzijds door consumenten de
mogelijkheid te bieden een klacht te melden, anderzijds door bedrijven te helpen om in contact te komen met de
desbetreffende klager om een oplossing te kunnen bieden. Klacht.nl heeft dus een positieve insteek en is geen
anonieme klaagmuur. Klacht.nl laat zich niet uit over de inhoud van de klacht, maar biedt een platform voor een
dialoog tussen consument en bedrijf. 

Per jaar ontvangt Klacht.nl ongeveer 100.000 klachten, waarvan een derde wordt opgelost.
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