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Een kleurenfoto waarin details verdwijnen in een zwart 
vlak. Misschien valt het niet eens op. Veel mensen zullen 
de slechtste fotoafdrukken uit onze test prima vinden, ook 
al zien ze wel dat die bijvoorbeeld wat fl ets zijn. Anderen 
zullen meteen zeggen dat het beter moet kunnen. Met 
goed beoordeelde fotoafdrukken ernaast, zal vrijwel ieder-
een direct het verschil zien. Dat bleek uit de reacties van 
Consumentenbondmedewerkers toen we hen de best en 
slechtst beoordeelde fotoafdrukken voorlegden.

Lekker zwart
Meestal levert de ‘originele’ inkt van de printerfabrikant 
de beste kwaliteit afdrukken. Voor drie printers vergele-
ken we deze originele inkt met die van drie of  vier andere 
merken. WeCare-inkt doet het in de HP Offi cejet 4500 be-
ter dan de HP-inkt. Maar het is de vraag of  je goedkoper 
uit bent, want het aantal afdrukken per cartridge wisselt 
nogal. Bij de Canon Pixma MX340 en de Epson SX515W 
geven de originele inkten de beste kwaliteit. 
De kwaliteitsverschillen zijn goed zichtbaar bij zwart-
witfoto’s. Die worden het mooist als je ze met kleureninkt 
afdrukt. Een kleurzweem valt meteen op, dan is de foto 
bijvoorbeeld te geel. 
Echt zwart is veeggevoelig. De originele HP-inkt is lekker 
zwart; daardoor kun je ook na vijf  minuten nog zwarte 
vegen over het papier maken. De andere inkten voor de 
HP-printer drogen sneller, maar zijn iets minder zwart. 
Ook zijn ze minder lichtbestendig dan de originele HP-
inkt. De Realink-inkt kan beter tegen water en zweet dan 
die van Canon, maar de foto-afdrukken zijn wel een stuk 
minder mooi. 
Het gebruikte papier is een niet te onderschatten factor 
bij het maken van een goede afdruk. Het lijkt er zelfs op 

Test printerinkt

Is een dure 
merkcar tridge 
beter?
Een inktcartridge die de printer om zeep helpt. 
Vanwege dit schrikbeeld blijven veel consumen-
ten de dure cartridges van de printerfabrikant 
kopen, in plaats van de goedkopere alternatie-
ven. In deze vergelijkende test van printerinkt 
zitten echter geen dienstweigeraars. 

dat het gebruikte papier 
een groter verschil maakt 
dan de gebruikte inkt. De-
zelfde afdruk met tekst en 
kleur is bij alle inkten op 

hoogwaardig papier van de printerfabrikant veel mooier 
dan op het in de test gebruikte ‘gewone’ inkjetpapier. Het 
samenspel tussen inkt en papier bepaalt de printkwaliteit. 
Voor je een afdruk maakt is het belangrijk om in de prin-
terinstellingen de goede papiersoort en gewenste print-
kwaliteit te kiezen. In fotokwaliteit printen op kopieerpa-
pier is echt zonde. Het papier krult dan helemaal op en de 
afdruk wordt niet mooi, dus eigenlijk gooi je daarmee wel 
voor een euro aan inkt weg. 

Besparen
Gemiddeld produceerden de geteste printers met alter-
natieve inkt 10% meer dan met originele inkt, maar het 
varieert fl ink. Het aantal fotoafdrukken wisselde van 
20% minder tot bijna de helft meer, zoals bij de Hema-
cartridges voor de Epsonprinter. Normaal gesproken kan 
dit soort printers met een set zwart- en kleurencartridges 

IN FOTOKWALITEIT 
PRINTEN OP 
KOPIEERPAPIER IS ZONDE
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iets meer dan 20 exemplaren afdrukken van de in deze 
test gebruikte A4-fotocollage en gemiddeld 250 tot 500 van 
de testbrief. Met de alternatieve inkt neemt dit in sommi-
ge gevallen toe tot bijna 40% meer geprinte tekst dan met 
de originele inkt. Zo print je met de Peachcartridge bijna 
100 brieven meer dan met de Epsoninkt. 
Met alternatieve inkt kun je fl ink besparen. Printerfabri-
kanten zeggen dat inkt zo duur is vanwege alle ontwik-
kelingskosten. Vermoedelijk wordt er ook geld gespen-
deerd aan het bemoeilijken van cartridges navullen en 
namaken. De alternatieve merken moeten wel investeren 
om alle patenten te omzeilen. Bovendien mag de inkt niet 
precies nagemaakt worden. Cartridges met ingebouwde 
printkop kunnen niet nagemaakt worden; ze zijn na in-
zameling opnieuw te vullen met inkt. Soms wordt van de 
originele cartridge een adapter gemaakt, waar een ander 
inkttankje in past. Als de printkop in de printer zit, kan 
een vergelijkbaar inkttankje worden gemaakt. 
In maart van dit jaar heeft de Europese Commissie aange-
geven dat er geen bewijs is voor oneerlijke concurrentie 

of  buitensporige prijzen bij printerinkt. De industrie moet 
zelf  werken aan de standaardisering van inktcartridges; 

daartoe zal de Commissie geen actie ondernemen. Wel 
vraagt de Commissie de leveranciers om transparanter te 
zijn over de inktkosten. 

Vreemde cartridges
De Consumentenbond ontvangt regelmatig vragen en 
opmerkingen over printerinkt. Bijvoorbeeld over kleuren-
inkt die je verbruikt, ook al print je alleen met zwart. Dat 
heet ‘color underprinting’. Volgens HP wordt kleur bij 
grote lettertypen gebruikt als een soort primer. De zwarte 
inkt komt er bovenop en lijkt daardoor zwarter. Bij de in 
de test gebruikte Canon- en HP-printers blijkt bij alle ink-
ten ongeveer 2% van de afgedrukte tekst uit kleureninkt 
te bestaan. Bij de Epsonprinter is dat 10% en met Pelikan-
inkt het dubbele. In de printerinstellingen is aan te geven 
dat je alleen met zwart geprinte pagina’s wilt.
Gelukkig werkten alle cartridges in de drie testprinters. 
Dat was anders bij een lid die ons meldde dat zijn prin-
ter, die Beste koop was, niet werkt met een ‘vreemde 
cartridge’. Van een afstand is het moeilijk te beoordelen 
wat de oorzaak is.
Het is mogelijk dat een alternatieve cartridge wel van 

OPNIEUW VULLEN

Veel computerwinkels, en ook speciale inktshops, kunnen een 
inktpatroon vullen met nieuwe inkt. Dit kan bij goed gebruik 
wel een keer of vier, vijf. Laat een lege inkttank niet te lang 
leegstaan en voorkom dat hij uitdroogt. Ook bij een volle 
cartridge is er kans op uitdroging als je de printer niet vaak 
gebruikt. Print daarom minimaal eens per twee weken om de 
cartridge in goede conditie te houden. Let er in de winkel op 
dat nagevulde inktpatronen goed verpakt worden, zodat ze 
onderweg niet lekken. 
Een navulsetje gebruiken om zelf patronen te vullen, is ook 
mogelijk. Je hebt dan natuurlijk wel kans op gekleurde vin-
gers. Er wordt veel inkt verkocht ‘geschikt voor alle typen 
cartridges’. In de praktijk blijkt deze inkt nogal eens te dik of te 
dun te zijn. De printkop raakt snel verstopt als de inkt te dik is 
en te dunne inkt veroorzaakt vlekken en lekken.
Alle cartridges zijn na te vullen, maar of ze daarna ook door de 
printer als vol worden gezien is een tweede. Printerfabrikanten 
doen er van alles aan om het de consument zo lastig mogelijk 
te maken cartridges na te vullen. Is een cartridge nagevuld, en 
werkt hij niet, dan is hij hoogstwaarschijnlijk voorzien van een 
chip die aangeeft  of de cartridge leeg of vol is. Is een cartridge 
met chip eenmaal leeg, dan leest de printer dit en zal niet 
meer printen. Toch zijn ook hier weer oplossingen voor: er zijn 
cartridges die eenvoudig te resetten zijn met een zogenoemde 
chip resetter die in webwinkels en computerwinkels te koop is. 
Ook zijn er cartridges (Canon) die je via enkele handelingen op de 
printer kunt resetten. Na vullen en resetten zullen de cartridges 
door de printer als vol worden gezien en weer gewoon werken. 
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het goede type is, maar toch niet werkt. Dat kan komen 
doordat de chip in de cartridge niet bekend is met het spe-
cifi eke printertype. Op de verpakking staat in welke prin-
ters de cartridge werkt, dus let daarop in de winkel.
Bij het gebruik van een alternatieve cartridge komt het 
voor dat de printer aangeeft dat de cartridge leeg is én dat 
het geen originele cartridge is. Meestal kun je dit soort 

berichten negeren, maar 
soms is verder printen 
niet mogelijk. Zo meldt de 
Epsonprinter bij een deel 
van de geteste cartridges 
dat hij ze niet herkent, 
maar dan heeft hij al wel 
260 brieven prima geprint. 

Het is verstandig om de handleiding van de cartridge 
te bekijken. Frans Hondmann, commercieel directeur 
van weCare geeft aan dat Canon de printers dusdanig 
geprogrammeerd heeft, dat je ze eerst moet ‘resetten’. 
 Afhankelijk van het printertype moet de knipperende 
knop gedurende 5 seconden ingedrukt worden om de prin-
ter geschikt te maken voor een alternatieve cartridge. En 
dit zul je vele malen moeten herhalen. Frans Hondmann: 
‘Bij de weCare-cartridge zit een gebruiksaanwijzing om 
dit uit te leggen, maar helaas krijgen wij regelmatig 
cartridges retour als zijnde defect, terwijl deze prima 
functioneren.’ 
Soms werkt een cartridge niet meer doordat de koperkleu-

rige contactpuntjes groen zijn geworden. Het reinigen van 
die contacten kan helpen, evenals het uitvoeren van een 
zogenoemde reinigingscyclus. 
Tijdens een reinigingscyclus wordt inkt door de spuitmond-
jes ‘gespuugd’ en de inkt die op de printkop blijft zitten 
wordt afgeveegd. Dit is nodig omdat de spuitmondjes na een 
tijdje wat verstopt raken door restjes inkt. Eventueel kun je 
zelf  de printkop nog met een tissue afvegen. Het is overigens 
onduidelijk hoeveel inkt zo’n reinigingcyclus kost. Volgens 
HP hangt dit af  van de hoeveelheid pagina’s die je al hebt ge-
print en hoelang je niet geprint hebt. In deze test waren per 
setje cartridges hooguit twee reinigingscycli nodig. 
Belangrijk bij het printen met alternatieve inkt is dat er 
genoeg van alléén de gewenste inkt in de printkop zit. Als 
de printkop niet op de cartridge, maar in de printer zit, 
kunnen restjes oude inkt de afdrukken beïnvloeden. Zo-
lang de kwaliteit van de volgende afdruk anders is dan die 
van de voorgaande afdruk, zit er nog steeds oude inkt in. 

Kapot
Als een cartridge niet aan de praat te krijgen is, blijft er 
niets anders over dan hem terug te brengen of  te sturen 
naar de winkel. Een ander exemplaar doet het misschien 
wel. Pelikan geeft drie jaar garantie. Realink geeft ‘100% 
garantie’. Bij WeCare, proprint, 123inkt en Hema staan al-
leen algemene garantiebepalingen op de verpakking.
En als de printer zelf  kapot gaat? De wettelijke garantie van 
zes maanden en het recht op een deugdelijke printer is dan 

IN HET LAB

Hoe snel droogt de inkt? Drukt de inkt door naar de achter-
kant? Het zijn maar twee van de vele vragen die de Consu-
mentenbond stelde aan het testlaboratorium. Fotoafdrukken 
liggen daar vijf dagen onder speciale lampen om de lichtbe-
stendigheid te testen. Een test met kunstmatig zweet is een 
indicatie voor het risico op beduimelde foto’s. 
Bij de waterbestendigheidstest (zie foto) loopt 1 milliliter 
water door een gekleurd vlak. Kleurdeeltjes kruipen tot een 
bepaalde hoogte in het waterspoor. Die hoogte en de intensi-
teit van de kleur in het spoor zijn een indicatie voor de water-
bestendigheid. Verder wordt bekeken in hoeverre zwarte inkt 
uitveegt, of vette letters afgeven op  andere vellen en of het 
papier niet te veel opkrult. 
In de test zijn de kleuren- en zwart-witfoto’s afgedrukt op 
aanbevolen fotopapier van de printerfabrikant, de afdrukken 
in kleur en zwart op ‘hoogwaardig papier’ van de printerfabri-
kant en op inkjetpapier van een ander merk. Dat laatste is ook 
gebruikt voor de brief. De printer is ingesteld op het gebruikte 
papier en verder zijn de standaardinstellingen gebruikt. Voor 
het bepalen van de paginaopbrengst zijn twee sets cartridges 
helemaal leeggeprint. Als de uitkomsten te veel verschillen is 
een derde set gebruikt om het gemiddelde te bepalen. 

PRINT MINIMAAL EENS
PER TWEE WEKEN; ZO 
VOORKOM JE UITDROGINGAB
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VOOR DE CANON PIXMA MX340

1. Canon PG-512 CL-513 €22,00 €27,00 €107 7,2 + + ++ + 346 21

2. proprint 842057 842058 €14,50 €16,50 €59 6,3 + + 340 26

3. weCare WEC 1302 WEC 1303 €18,00 €22,00 €75 6,0 + – 393 25

4. Realink RPG-512 RCL-513 €16,00 €19,00 €88 5,8 + 378 16

VOOR DE HP OFFICEJET 4500

1. weCare WEC 1218 WEC 1219 €25,00 €24,00 €86 7,0 + + + – 554 23

2. HP 901 XL 901 €29,00 €19,00 €80 6,8 + + + + 543 21

3. Pelikan H 48 H 49 €23,00 €15,00 €52 6,3 + + – 556 30

4. 123inkt.nl 901 BK 901 CMY €19,50 €14,50 €62 6,1 + 535 19

VOOR DE EPSON STYLUS SX515W

1. Epson TO 711 TO 712, 713 en 714 €12,00 €36,00 €110 8,0 ++ + + + 260 23

2. Hema E 15 E 16 €8,50 €22,00 €56 6,8 + + + 250 33

3. Peach PI 200-107 PI 200-108, -109 en -110 €9,00 €27,00 €82 6,6 + + – 358 21

4. Pelikan E 54 E 55, 56 en 57 €8,00 €24,00 €72 6,3 + + 343 21
5. weCare WEC 4343 WEC 4344, 4345 en 4346 €7,50 €21,00 €71 6,0 + + –– 295 20

Test   Inktcartridges
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nog steeds geldig. Wel kan de fabrieksgarantie op de printer 
vervallen door gebruik van merkvreemde inkt. Of een prin-
ter ondeugdelijk is omdat er ‘verkeerde’ inkt is gebruikt, is 
lastig aan te geven. In het uiterste geval zal een rechter of  
geschillencommissie daar een oordeel over moeten geven. 
Je mag verwachten dat je een deugdelijke cartridge koopt 
en als dit niet zo is, heb je recht op schadevergoeding en 
vervanging (of  herstel) van de cartridge. De gevolgschade 
aan de printer moet ook worden vergoed. Als de schade 

onder de €500 blijft, is deze te verhalen op de winkelier die 
de inktcartridge verkocht. In het onwaarschijnlijke geval 
dat de schade meer dan €500 bedraagt, kun je terecht bij 
de fabrikant die de inkt op de markt heeft gebracht. 

Meer informatie 
Kijk op www.consumentenbond.nl/printers voor meer informatie 
over all-in-one-printers en de kosten van inkt.

PRIJS
De prijzen zijn van juli.

TESTOORDEEL
Het Testoordeel is opgebouwd uit suboordelen 
die voor de volgende percentages meetellen:
Afdrukkwaliteit zwart: 30%
Afdrukkwaliteit kleur:  30%
Afdrukkwaliteit foto:  30%
Gebruiksgemak:  5%
Verpakking:  5%

TOELICHTING
De test wordt op een andere manier uitgevoerd 
dan de printertest. Andere printers en ander 
papier kunnen tot andere resultaten leiden. 

Inktkosten per jaar 
Hierbij wordt uitgegaan van 650 pagina’s zwarte 
tekst en 50 kleurenfoto’s op A4-formaat.
Gebruikt papier
• Inkjetpapier: Antalis Image Impact 100 g/m2

• Hoogwaardig papier: Canon HR-101N, HP 
Q6593A , Epson S041061

• Fotopapier: Canon PP-201, HP Q8698A, Epson 
S042155

Andere printers
De volgende printers werken met hetzelfde 
type cartridge, maar zijn niet getest met alter-
natieve inkt. 
Epson Stylus BX310FN, SX115, SX415, SX600FW, 
SX610FW
Canon Pixma MP240, MP250, MP260, MP270, 

MP280, MP320, MP330, MP495, MX320, 
MX330, MX350, MX360, MX410, MX420
HP Offi  cejet J4524, J4580, J4624, J4680

FABRIKANTEN/IMPORTEURS
123inkt: (029) 478 71 23, www.123inkt.nl • 
Canon: (020) 721 91 03, www.canon.nl • Epson: 
0900-505 08 08, www.epson.n l • Hema: (020) 
311 48 00, www.hema.nl • HP: 0900-202 01 
65, www.hp.nl • Peach: support@3ppp3.com, 
www.3ppp3.com • Pelikan: 0800-400 10 02, 
www.pelikan.com • Proprint: www.pro-print.nu 
• Realink: (048) 871 24 44, www.real-ink.eu • 
weCare: (076) 201 59 90, www.wecare.nl

++ Zeer goed    + Goed      Redelijk    – Matig    –– Slecht    Beste uit de test   Beste koop     
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