Geliefde wil niet dat partner stiekem eigen geld uitgeeft
Helft Nederlanders geïrriteerd als partner dure aankopen doet zonder overleg
Amsterdam - 27 november, 2014 - Bijna de helft van de Nederlanders vindt het
vervelend als de partner zonder overleg grote aankopen doet van zijn of haar
eigen geld. Dat blijkt uit onderzoek van Kortingscode.nl onder 1.050
Nederlanders. Vooral vrouwen vinden dat de partner hiervoor eerst moet
overleggen, ondanks dat het niet om gezamenlijk, maar om eigen geld gaat.
Gemiddeld vindt 45 procent van de ondervraagden het een probleem als hun partner
opeens een dure aanschaf heeft gedaan. “Ondanks dat het gaat om eigen geld, wil de
partner hier toch zeggenschap over hebben”, aldus Jelle van der bij van Kortingscode.nl.
Verborgen aankopen
Dat bijna 20 procent van de ondervraagden wel eens aankopen verborgen houdt voor de
partner lijkt een logisch gevolg. “Als het uitgeven van geld discussie oplevert, is het niet
gek dat je dit dan geheim houdt. Mannen doen dit nog net iets vaker dan vrouwen. Voor
duurdere aankopen is dit natuurlijk vaak wel lastiger dan voor goedkopere producten.”
Vooral in de jongere leeftijdscategorieën worden aankopen geheim gehouden.
Zuinige cadeautjes voor de feestdagen
Naast discussies binnen relaties over het uitgeven van geld, zijn er ook wat voorkeuren
als het gaat om het aanschaffen van cadeautjes. Zowel mannen als vrouwen vinden het
vervelend als zij een cadeau van hun partner krijgen dat is aangeschaft met een eerder
gekregen cadeaubon. Ruim een kwart van de mannen vindt dit een tegenvaller, onder
vrouwen is dit zelfs bijna 30 procent. “Blijkbaar is een cadeau afrekenen met ‘eigen’ geld
gevoelsmatig beter dan met een cadeaubon die je toch nog had liggen”, aldus Van der
Bij. “Waarschijnlijk heb je dan het gevoel dat iemand geen moeite of eigen geld heeft
gestoken in een cadeau.”
Cadeaus met korting
Zowel mannen als vrouwen vinden het minder erg als een cadeau is aangeschaft met
korting of een aanbieding. Wel vinden mannen dit met ruim 18 procent een groter
probleem dan vrouwen (15 procent). “Dit kan er natuurlijk mee te maken hebben dat je
gewoon het cadeau koopt dat je voor ogen had, ongeacht of dat goedkoper is door een
aanbieding. Of je kunt opeens een groter of oorspronkelijke duurder cadeau kopen, juist
omdat je korting krijgt”, aldus Van der Bij. “Dat zal de ontvanger natuurlijk niet snel een
probleem vinden.”
Over Kortingscode.nl
Kortingscode.nl verzamelt alle kortingscodes, kortingsbonnen en aanbiedingen van
duizenden webwinkels om de consument te helpen bij het besparen. Met een
kortingscode krijgen bezoekers korting op hun online aankopen, zoals kleding,
elektronica en speelgoed. Dagelijks maken ruim 30.000 bezoekers gebruik van
Kortingscode.nl.
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