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Geldzaken op vakantie taboe, vier op de vijf is
er toch mee bezig
37% Nederlanders bewaart bonnetjes op vakantie

⏲
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Vakantie is voor de gemiddelde Nederlander een tijd van ontspanning.
Nergens aan denken en zo min mogelijk bezig zijn met geldzaken, zo vindt
twee derde (66%) van de Nederlanders. Toch doet 81% dit wel. Dat blijkt uit
de ING Digitale Monitor, een halfjaarlijks onderzoek onder ruim 1.500
Nederlanders. Zo checken veel mensen op vakantie nog regelmatig hun
saldo (31%) en hun af- en bijschrijvingen (27%). Een mobiel bankieren app is
het populairste middel voor vakantiegangers om hun bankzaken te regelen,
44% maakt hier gebruik van. Het is daarom opvallend dat ruim een derde
(37%) van de vakantiegangers bonnetjes bewaart om hun uitgaven bij te
houden. Ook betaalt bijna de helft (45%) van de Nederlanders op vakantie
vaker met contant geld dan thuis.

Jeroen Losekoot, Manager Digitaal Bankieren bij ING: "Hoewel Nederlanders in het dagelijks

leven steeds vaker met hun betaalpas afrekenen, betalen ze op vakantie juist vaak met contant

geld. Met name kleine uitgaven, zoals souvenirs, eten en activiteiten, worden meestal contant

betaald. Terwijl grotere uitgaven, zoals tanken, accommodatie en vliegtickets vaker worden

afgerekend met de betaalpas.” En hoewel men vakantie vaak associeert met het gebruik van de

creditcard, gebeurt dit in de praktijk minder dan gedacht. De creditcard wordt vooral gebruikt

bij de huur van een auto (33%) en voor noodgevallen (27%).

Ondanks goede voorbereiding toch meer uitgaven dan gepland

De helft van de Nederlandse vakantiegangers bepaalt vooraf een vakantiebudget, maar

uiteindelijk geeft 22% meer uit dan ze van tevoren gedacht hadden. Vooral jongeren (18-34

jaar) lijken het moeilijk te vinden om een reële inschatting te maken. Deze groep geeft in 50%

van de gevallen meer geld uit dan gepland. Nederlandse vakantiegangers vinden een goede

financiële voorbereiding belangrijk. Zo checkt een groot deel voordat ze op vakantie gaan of ze

voldoende geld op hun betaalrekening hebben (78%), zorgen ze dat ze het noodnummer van

hun bank paraat hebben (58%) en checken ze of er wifi is op de vakantiebestemming om een

mobiel bankieren app te kunnen gebruiken (49%).

Internetbankieren via laptop of PC neemt verder af



OVER ING

ING is a global bank with a strong European base. Our 53,000 employees serve around 38.4 million customers,
corporate clients and financial institutions in over 40 countries. Our purpose is to empower people to stay a step
ahead in life and in business. 
 
Our products include savings, payments, investments, loans and mortgages in most of our retail markets. For
our Wholesale Banking clients we provide specialised lending, tailored corporate finance, debt and equity market
solutions, payments & cash management and trade and treasury services. 
 
Customer experience is what differentiates us and we’re continuously innovating to improve it. We also partner
with others to bring disruptive ideas to market faster. 
 
Our shares are listed in Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussels and New York (ADRs: ING US, ING.N).  
 
When it comes to sustainability, we facilitate and finance society’s shift to a low-carbon future and pioneer
innovative forms of finance to support a better world. As such, we’re ranked as a leader in the banks industry

Waar op vakantie een mobiel bankieren app de populairste manier is om bankzaken te regelen,

blijft in het dagelijkse leven internetbankieren via laptop of PC het meest gebruikt. Het

afgelopen jaar is dit echter wel fors afgenomen. Waar in juni 2017 78% van de Nederlanders dit

nog deed, geldt dit nu nog maar voor 65%. Dit komt vooral omdat mensen overstappen naar

een mobiel bankieren app voor het regelen van hun bankzaken. Het gebruik van mobiel

bankieren via een mobiel bankieren app of browser op de smartphone, tablet of smartwatch

neemt dan ook toe. 40% van de Nederlanders bankiert via een mobiel bankieren app, ten

opzichte van 36% vorig jaar. En waar vorig jaar nog een kwart bankierde via hun browser op

een mobiel apparaat, doet nu 37% dit.

Citaten

Hoewel Nederlanders in het dagelijks leven steeds vaker met hun betaalpas
afrekenen, betalen ze op vakantie juist vaak met contant geld. Met name
kleine uitgaven, zoals souvenirs, eten en activiteiten, worden meestal contant
betaald. Terwijl grotere uitgaven, zoals tanken, accommodatie en vliegtickets
vaker worden afgerekend met de betaalpas.
— Jeroen Losekoot - Manager Digitaal Bankieren
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group by Sustainalytics and have an ‘A’ rating in MSCI’s ratings universe. ING Group shares are included in
major sustainability and Environmental, Social and Governance (ESG) index products of leading providers
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