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Single ruim 30% minder te besteden dan samenwonende
Ruim 13 procent blijft langer in relatie omdat uit elkaar gaan te duur is
Amsterdam, 24 juni 2015 – Singles hebben gemiddeld een stuk minder –
gemiddeld 600 euro per maand – te besteden dan mensen met een relatie. Dat
blijkt uit onderzoek van kortingswebsite Kortingscode.nl onder 1056
Nederlanders. Ruim 13 procent van de respondenten geeft aan dat zij wel eens
langer in een relatie zijn gebleven, omdat uit elkaar gaan te duur was. Singles
besparen vooral op hun vakantie.
Singles hebben maandelijks 1100 euro te besteden voor vaste lasten, boodschappen, vakanties,
kleding en uitgaan. Mensen mét partner hebben voor deze kostenposten zo’n 1700 euro te
besteden. Als singles besparen, dan doen ze dat in vergelijking met stellen minder op vaste lasten en
vervoer, en meer op vakantie.
Uit elkaar gaan te duur
Een opvallend resultaat uit het onderzoek 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. Mannen doen dit
vaker (bijna 16 procent) dan vrouwen (11 procent). Toch denkt ruim de helft van de mannen dat zij
als single meer geld overhouden voor zichzelf dan wanneer ze een relatie zouden hebben. Veel
minder vrouwen (ruim een derde) verwachten dat ze als single meer geld overhouden dan wanneer
ze een relatie hebben.
Vaste lasten delen
Over het algemeen denkt ruim 60 procent van de mensen dat het voordeliger is om een relatie te
hebben. “Voor een deel kan het verschil tussen singles en samenwonenden verklaard worden omdat
meer jongeren single zijn en zij over het algemeen minder verdienen en dus minder te besteden
hebben dan ouderen. Maar omdat veel stellen hun vaste lasten delen – zoals wonen – zijn ze vaak
goedkoper uit. Dat kan een reden zijn om niet – of later – uit elkaar te gaan”, verklaart Julian Aijal
van Kortingscode.nl.
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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