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Een op drie stellen maakt ruzie over uitgaven
Mannen geven meer geld uit aan kleding dan vrouwen
Amsterdam, 1 april 2015 – De uitgaven van de partner zijn bij ruim een derde
van de stellen wel eens de oorzaak geweest van een ruzie. Daarentegen is bijna
een derde van de mensen met een relatie niet op de hoogte van de financiële
situatie van de partner. Dat blijkt uit onderzoek van kortingswebsite
Kortingscode.nl onder 1056 Nederlanders.
Meer dan 60 procent van de stellen heeft een gezamenlijke rekening. Over het algemeen dragen
beide partners bij aan deze huishoudpot naar rato van hun inkomen. Het traditionele huishouden
met de man als kostwinner komt nog steeds het vaakst voor: bijna de helft van de mannen verdient
meer dan hun partner en stort maandelijks een hoger bedrag op de gezamenlijke rekening. Van de
vrouwen verdient 40 procent minder dan hun man en legt daarom ook een lager bedrag in. De
stellen die hetzelfde verdienen, leggen vrijwel altijd evenveel in. Dat zo’n gezamenlijke rekening een
ruzie op zijn tijd als gevolg heeft, lijken de meeste stellen voor lief te nemen.
Mannen geven meer uit aan kleding dan vrouwen
De uitgaven van mannen en vrouwen verschillen niet wezenlijk van elkaar. Wel is het opvallend dat
mannen iets meer geld uitgeven aan kleding en uiterlijke verzorging dan vrouwen. Aan kleding
besteden mannen maandelijks ruim 73 euro en vrouwen 66 euro; aan uiterlijke verzorging geven
mannen 34 euro en vrouwen 32 euro uit. Volgens Julian Aijal van Kortingscode.nl ligt de verklaring
daarvoor bij het shopgedrag van vrouwen: “Vrouwen kopen over het algemeen vaker kleding in het
goedkopere segment, mannen gaan voor duurdere merken. En vrouwen zijn ook iets gevoeliger voor
aanbiedingen.”
Singles hebben minder te besteden
De gemiddelde single heeft minder te besteden dan mensen met een relatie. Aijal: “Dit lijkt logisch,
omdat er meer jongeren single zijn en zij over het algemeen minder verdienen dan ouderen. Maar
singles zijn vaak ook duurder uit omdat zij hun woonkosten niet kunnen delen.” Ruim 60 procent van
de mensen denkt dan ook dat het voordeliger is om een relatie te hebben.
Opvallend is dat ruim 13 procent van de respondenten aangeeft dat zij wel eens langer in een relatie
zijn gebleven omdat uit elkaar gaan te duur was. Daartegenover staat dat ruim de helft van de
samenwonende mannen en een derde van de samenwonende vrouwen denkt dat zij als single meer
geld zouden overhouden voor zichzelf.
Over Kortingscode.nl
Kortingscode.nl verzamelt alle kortingscodes, kortingsbonnen en aanbiedingen van honderden
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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