Mannen besteden meer geld aan kleding en uiterlijk dan vrouwen
Kledingstijl vooral voor mannen afknapper
Amsterdam, 28 april 2015 – De Nederlandse man geeft per maand meer geld uit
aan kleding dan vrouwen. Waar vrouwen maandelijks gemiddeld 66 euro
besteden aan hun garderobe, is dit voor mannen 73 euro. Ook aan producten
rondom uiterlijke verzorging besteden mannen meer. Dat blijkt uit onderzoek
van Kortingscode.nl onder 1056 Nederlanders. Die nieuwe aankopen vallen
echter niet altijd in de smaak bij de partner; maar liefst een op de vijf vrouwen
laat een miskoop van haar partner stiekem verdwijnen.
“Het lijkt erop dat vrouwen onterecht bekend staan als de grootste shoppers”, aldus Julian
Aijal van Kortingscode.nl. “Een verklaring daarvoor kan zijn dat vrouwen misschien wel meer
producten kopen, maar voor een lagere prijs. Terwijl mannen juist investeren in duurdere
producten die langer meegaan.” Dat vrouwen last hebben van hun imago als shopaholics
blijkt uit het feit dat maar liefst 14 procent af en toe kledingaankopen verborgen houdt voor
haar partner. Maar vrouwen die zorgvuldig hun outfit uitkiezen, kunnen wel rekenen op
waardering. Uit het onderzoek blijkt dat mannen vaker afknappen op iemands kleding, dan
vrouwen dat doen. Aijal: “Uiterlijk is duidelijk een belangrijke zaak voor mannen; zowel dat
van henzelf als van anderen.”
Cadeau uit eigenbelang
Ruim 67 procent van de mannen en een kleine 70 procent van de vrouwen denkt precies te
weten welke kleding hem of haar goed staat. Voor de mannen helaas zonder succes:
driekwart van de Nederlandse vrouwen heeft haar partner weleens een kledingstuk cadeau
gedaan om de garderobekeuzes van de partner enigszins in goede banen te leiden. Daarnaast
laat een op de vijf vrouwen een kledingstuk dat minder in de smaak valt, zelfs verdwijnen. Zo
ver gaan mannen niet: slechts een kleine tien procent moffelt kledingstukken weg waar hij
niet over te spreken is.
Betere smaak
Mannen vertrouwen op de smaak van de partner: ruim 70 procent van de mannen verwacht
smaakvolle nieuwe aanwinsten wanneer zij hun vriendin op pad sturen om voor hen te
shoppen. Onder de vrouwen vertrouwt slechts 54 procent op de winkelvaardigheden van haar
partner. Aijal: “Dat heeft wellicht te maken met het gegeven dat maar liefst de helft van de
vrouwen twijfelt of haar partner haar kledingmaten wel weet, zoals blijkt uit het onderzoek.”
Friesland goedkoopste uit
In de provincie Friesland wordt per maand gemiddeld het minste uitgegeven aan kleding en
accessoires, namelijk 52 euro. In Zeeland doen ze daar gemiddeld zo’n 40 tientjes bovenop.
“Wat betreft kleding gaat het vooroordeel over de zuinige Zeeuw zeker niet op, ze besteden
het meeste aan hun garderobe.” Als het gaat om uiterlijke verzorging is de Drentenaar het
goedkoopst uit: met zo’n 24 euro per maand staan zij onderaan het rijtje. Bovenaan staat de
provincie Utrecht, waar men per maand 40 euro uitgeeft aan zaken als kappers, crèmes en
behandelingen.
Over Kortingscode.nl
Kortingscode.nl verzamelt 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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