Checkgedrag
in Nederland
Nederlanders zijn gemiddeld 30 dagen kwijt aan het checken van allerhande zaken.
Dat is 2 uur per dag en 14 uur per week. We checken ons gek, van social media en
aanbiedingen op boodschappen tot hypotheeklasten, energiekosten en ons
spiegelbeeld.
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Top 10 checks
in een maand
(Gemiddelde tijdbesteding)

10

39% kijkt vooral om
Inspiratie op te doen

9

Reis- en
verkeersinformatie
1 uur en 3 kwartier

8

Nieuw uitgebrachte
muziek
1 uur en 3 kwartier

7

?

6
Weersites of -apps
2 uur en 1 kwartier

Aanbod webshops
2 uur en 8 minuten

5

Of je alles bij je hebt
2 uur en 40 minuten

4

Eigen spiegelbeeld
4 uur

Meer mannen (38%) dan
vrouwen (29%) kijken in de
spiegel om een beter zelfbeeld
te krijgen

Aanbod videodiensten
5 uur

3

2

58,4% checkt het
nieuws omdat ze
niets willen missen

NIEUWS

Nieuwssites of -apps
7 uur en drie kwartier

Het uiterlijk van anderen
6 uur
Vrouwen kijken naar anderen
om inspiratie op te doen (35%)
en mannen om tijd te doden (34%)

40% checkt social media
als tijdverdrijf

Social media
24 uur

1

58% van de mensen die hun
hypotheeklasten checkt doet
dit omdat ze niet te veel willen
betalen.

Controle houden is de belangrijkste
reden bij nuttige checks.
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€
Energiekosten
1 uur en 27 minuten

Kosten mobiele
telefoonabonnement
1 uur en 27 minuten

3
te koop

Woningaanbod
5 uur en 25 minuten

2

6

internetkosten
33 minuten

‘Nuttige’
checks

7

€

(gemiddelde tijdsbesteding per jaar)

%

Aanbiedingen
14 uur en 36 minuten

Hypotheeklasten
41 minuten

8

1
Bankrekening
19 uur

€

€

Kosten zorgverzekering
50,5 minuten

28% van de woningbezitters checkt
de hypotheek nooit. Meer dan een
kwart heeft hier geen zin in.

SNS wilde weten hoeveel tijd we kwijt zijn aan het checken van zaken. En gaf
PanelWizard de opdracht dit uit te zoeken. Zelf draagt de bank graag bij aan het
doen van zinvolle checks, die je zelfs iets op kunnen leveren. Met de online
RenteChecker van SNS bereken je bijvoorbeeld in 1 minuut of je hypotheekrente
misschien omlaag kan en wat je mogelijk kunt besparen op je hypotheek.

In dit onderzoek deden mee:

1014 Nederlanders
van 18 jaar en ouder

49%

51%

uit een online enquête van
24/2/2017 t/m 2/3/2017

