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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

Aanleiding 

Op het gebied van financiële producten zouden consumenten weinig shoppen. 

Een van de redenen daarvoor kan zijn dat consumenten zich niet bewust zijn van 

de te realiseren voordelen van shoppen. De NMa wil consumenten graag stimule-

ren om meer te shoppen voor financiële producten door consumenten meer be-

wust te maken van de te behalen voordelen. Meer kritische consumenten en 

meer shopgedrag dragen bij aan een betere werking van markten.  

 

Om meer inzicht te krijgen in de te behalen voordelen van shoppen voor finan-

ciële producten, heeft de Monitor Financiële Sector (MFS) van de NMa Pan-

teia/EIM opdracht gegeven voor het uitvoeren van een onderzoek hiernaar. 

 

Doel onderzoek  

Het doel van het onderzoek is:  

 

 
 

Onderzoeksvragen en afbakening 

Het onderzoek is gericht op het verkrijgen van inzicht in de potentiële voordelen 

voor 15 financiële producten en voor acht typen consumenten/huishoudens. Het 

onderzoek geeft een antwoord op de volgende vragen: 

Het in kaart brengen van de potentiële financiële voordelen van het 

shoppen voor financiële producten. 

 Voor 15 voor de eindconsument meest relevante, afzonderlijke financiële 

diensten: 

 Hoeveel rendement zou de consument verliezen indien hij/zij voor een ge-

middeld geprijsd product kiest i.p.v. voor het goedkoopste product? 

 Hoeveel euro zou de consument per jaar verliezen indien hij/zij voor een 

gemiddeld geprijsd product kiest i.p.v. voor het goedkoopste product? 

 Hoeveel euro zou de consument per jaar verliezen indien hij/zij voor het 

duurste product kiest i.p.v. voor het goedkoopste product? 

 Hoeveel euro zou de consument voor de totale levensduur van het product 

verliezen indien hij/zij voor een gemiddeld geprijsd product kiest i.p.v. voor 

het goedkoopste product? 

 Hoeveel euro zou de consument voor de totale levensduur van het product 

verliezen indien hij/zij voor het duurste product kiest i.p.v. voor het goed-

koopste product? 

 

 Voor acht typen consumenten/huishoudens: 

 Hoeveel euro verliest een bepaald type consument/huishouden per jaar 

omdat hij/zij niet voor de goedkoopste producten kiest? 
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1.2 Opzet onderzoek 

Opzet 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, zijn de volgende stappen doorlopen: 

1 Uitwerken onderzoekskader: 

Het ontwikkelen van de methode om de onderzoeksvragen te operationalise-

ren. Dit betreft: 

 de selectie van 15 productgroepen en producten daarbinnen waarop het 

onderzoek is gericht; 

 de vaststelling van de 8 typen huishoudens die relevant zijn voor het on-

derzoek;  

 de vaststelling van de kenmerken van de onderscheiden typen huishou-

dens; 

 specificatie van de producten die door de onderscheiden typen huishoudens 

worden gebruikt. 

2 Vergaring en analyse van de prijsdata: 

Dit betreft de verzameling van de actuele prijzen (laagste, hoogste, gemid-

delde) voor de verschillende productvarianten (deze corresponderen met de 

productkenmerken die voor elk type huishouden zijn vastgesteld). 

3 Berekening van de economische voordelen: 

Dit betreft de berekening van het voordeel van shoppen. Per gespecificeerd 

product en per type huishouden is berekend hoe groot het voordeel is wan-

neer er wordt gekozen voor het goedkoopste product in plaats van voor het 

product in de gemiddelde of in de hoogste prijsklasse. 

 

Gebruikte bronnen 

Voor het onderzoek zijn vooral de volgende bronnen gehanteerd: 

 TOF particulier van GfK voor het vaststellen van typen huishoudens, van het 

gebruik van financiële producten en van de kenmerken/specificaties van de 

gebruikte financiële producten; 

 vergelijkingssites en enkele sites van aanbieders van financiële producten 

voor het verzamelen van prijs- en tariefgegevens voor het berekenen van de 

potentiële voordelen van shoppen; 

 de Hypotheker voor het vaststellen van tarieven van verschillende aanbieders 

van combinatiehypotheken (combinatie spaar- en aflossingsvrije hypotheek). 

 

Annuïteitenhypotheek 

In het onderzoek is bij het financiële product ‘hypotheek’ de combinatie van 

spaarhypotheek en aflossingsvrije hypotheek als belangrijkste variant naar voren 

gekomen. De voordelen van shoppen voor deze variant zijn dan ook in deze rap-

portage opgenomen. Echter, in het kader van het zogenoemde 5-partijenakkoord 

(april 2012) hebben de regeringspartijen en enkele oppositiepartijen afgesproken 

dat hypotheekrenteaftrek in de toekomst alleen nog geldt voor lineaire en annuï-

teitenhypotheken. Daarom is ervoor gekozen om twee typen hypotheken in het 

onderzoek te betrekken, namelijk de combinatie van spaarhypotheek en aflos-

singsvrije hypotheek en de annuïteitenhypotheek. 
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1.3 Opzet rapportage 

Basisrapport 

De berekende potentiële voordelen van shoppen voor financiële producten zijn 

weergegeven in deze rapportage. In het volgende hoofdstuk zijn de voordelen 

van shoppen weergegeven voor de meest gebruikte financiële producten door 

een gemiddelde consument. Hoofdstuk 3 geeft de voordelen van shoppen voor 

acht typen huishoudens. In hoofdstuk 4 is een aantal opmerkingen geplaatst bij 

de methodologie en bij de interpretatie van de resultaten. Ten slotte is in hoofd-

stuk 5 een korte slotbeschouwing gegeven. 

 

Bij lagenrapport 

In een afzonderlijke rapportage, die als bijlage voor dit rapport geldt, wordt uit-

gebreid stilgestaan bij de werkwijze en verantwoording. Het bijlagenrapport be-

vat een beschrijving van de gevolgde stappen in het onderzoek, de aanpak daar-

bij en de gemaakte keuzes. Deze bijlage is bedoeld voor degenen die meer in-

zicht wensen in de totstandkoming van de resultaten in het basisrapport. 

 

 

 

 





 

2 Voordelen van shoppen voor de belangrijkste 
financiële producten 

2.1 Belangrijkste financiële producten 

Voor de selectie van de belangrijkste financiële producten zijn op hoofdlijnen 

twee criteria gehanteerd, namelijk: 

 penetratiegraad (welk deel van de huishoudens in Nederland heeft het pro-

duct); 

 vergelijkingsmogelijkheden (kunnen de prijzen van de producten op een rela-

tief eenvoudige wijze, vooral via vergelijkingssites op het internet, worden 

vergeleken). 

 

Op basis van een indeling in productgroepen is de penetratiegraad per product-

groep bepaald (op basis van gegevens van GfK). Vervolgens zijn de productgroe-

pen waarvoor prijsvergelijking via vergelijkingssites op het internet beperkt of 

niet mogelijk is, uit het overzicht verwijderd. Van de resterende productgroepen 

zijn 15 productgroepen geselecteerd met de hoogste penetratiegraad. Binnen el-

ke productgroep is vervolgens de meest voorkomende productvariant geselec-

teerd. Voor de hypotheek is naast de combinatie spaar-/aflossingvrije hypotheek 

ook de annuïteitenhypotheek als variant meegenomen. Ten slotte zijn per pro-

duct de meest relevante (of gemiddelde) productkenmerken gespecificeerd op 

basis van gegevens van GfK en diverse andere bronnen. In Tabel 1 is een over-

zicht van belangrijkste producten opgenomen, waarvoor de potentiële voordelen 

van shoppen in kaart zijn gebracht. In de tabel staan per product enkele bijzon-

derheden en waardegrondslagen vermeld voor de berekening van de kosten, 

premies en opbrengsten die verbonden zijn aan deze producten. Tevens is voor 

enkele producten het belangrijkste aanvullende kenmerk ingevuld, dat van be-

lang is voor de berekening van kosten en voordelen op jaarbasis en voor de ‘le-

vensduur’ van het product. Naast de in de tabel genoemde kenmerken zijn voor 

de verzameling van prijsgegevens per product meer kenmerken vastgesteld, zo-

als bouwjaar van de auto en aantal gereden kilometers per jaar bij de autover-

zekering, geen collectiviteitsvoordeel bij de basiszorgverzekering, geen annule-

ringsverzekering bij de doorlopende reisverzekering, etc. De verschillende ken-

merken per product zijn opgenomen in het bijlagenrapport. 

 

 9 



 

Tabel 1 De belangrijkste financiële producten 

Product Bijzondere vorm Bijzonderheid 

Waarde-

grondslag 

Aansprakelijkheidsverzekering geen bijzondere vorm - € 1.000.000 

Autoverzekering WA + Volledig casco ≥ 10 jaar schadevrij € 22.800 

Basiszorgverzekering  restitutie standaard eigen risico n.v.t. 

Betaalrekening internetbetaalrekening - n.v.t. 

Doorlopende lening  n.v.t. looptijd/afbouw 6 jaar € 10.000 

Doorlopende reisverzekering standaard Europadekking n.v.t. 

Hypotheek 50% aflossingsvrij, 50% sparen rentevast 15 jaar met NHG € 190.000 

Hypotheek annuïteit rentevast 15 jaar met NHG € 190.000 

Inboedelverzekering uitgebreid - € 65.000 

Internetspaarrekening rekening zonder beperkingen - € 10.000 

Lijfrente banksparen  fiscaal voordelige spaarvorm opbouw in 20 jaar € 90.000 

Ongevallenverzekering gezinsongevallen overlijden € 5.000 € 50.000 

Opstalverzekering totaaldekking - € 238.000 

Overlijdensrisicoverzekering  man en vrouw looptijd 20 jaar € 70.000 

Rechtsbijstandverzekering alle gebruikelijke dekkingen - n.v.t. 

Uitvaartverzekering geld/naturasommenverzekering premie over 30 jaar € 7.000 

 Bron: Panteia/EIM 2012 mede op basis van TOF particulier 2010 (GfK). 

2.2 Voordelen van shoppen 

Voor het in kaart brengen van de potentiële voordelen van shoppen1 zijn prijzen 

en tarieven van verschillende aanbieders van de belangrijkste financiële produc-

ten verzameld. Op basis daarvan zijn per product het voordeligste, het gemid-

delde2 en het minst voordelige aanbod vastgesteld, waarmee de potentiële voor-

delen van shoppen per product zijn berekend. Per product worden hierna de ver-

schillen tussen voordeligste en gemiddelde aanbod en tussen voordeligste en 

minst voordelige aanbod weergegeven en wat op jaarbasis en (waar relevant) 

gedurende de ‘levensduur’ van het product kan worden bespaard door te kiezen 

voor het voordeligste product. 

 

Prijzen 

In Tabel 2 zijn per product de waarden van het voordeligste, het gemiddelde en 

het minst voordelige aanbod weergegeven volgens de geraadpleegde sites. Voor 

de bepaling is uitgegaan van de meest gebruikelijke vergelijkingssites en inci-

 

1 In de berekeningen van de potentiële voordelen van shoppen is ervan uitgegaan dat een product 
opnieuw wordt aangeschaft. Het gaat niet om berekeningen van potentiële voordelen van shop-
pen in geval van overstappen, waarbij er sprake is van een overstap van de ene aanbieder naar 
de andere aanbieder of van het ene product naar het andere product.  

2 Hiervoor is het rekenkundige gemiddelde gehanteerd over alle waarnemingen, exclusief mogelij-
ke uitbijters (zie hiervoor het bijlagenrapport).  
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denteel ook de eigen sites van aanbieders. Het kan zijn dat op andere sites of in 

rechtstreeks contact met aanbieder of adviseur nog andere uiterste waarden be-

schikbaar zijn. De gegeven gemiddelde, voordeligste en minst voordelige waar-

den zijn vooral bedoeld om te illustreren dat het zin heeft om te shoppen.  

 

Ingeval de premies afhankelijk zijn van het geslacht (dit betreft overlijdensrisico- 

en uitvaarverzekeringen), is uitgegaan van de man. De absolute premies voor de 

vrouw blijken bij verschillende verzekeraars voor deze producten op een lager 

niveau te liggen.  

Tabel 2 Voordeligste, gemiddelde en minst voordelige aanbod per product 

Product Aard van het aanbod 

Voordeligste 

aanbod 

Gemiddelde 

aanbod 

Minst 

voordelige 

aanbod 

Aansprakelijkheidsverzekering jaarpremie € 16,92  € 29,52 € 35,47 

Autoverzekering maandpremie € 24,36 € 34,44 € 52,35 

Basiszorgverzekering  maandpremie € 96,75 € 105,31 € 112,25 

Betaalrekening jaarkosten € 12,- € 17,- € 20,- 

Doorlopende lening  rentepercentage 5,6% 7,8% 11,1% 

Doorlopende reisverzekering jaarpremie € 18,-  € 36,-  € 54,- 

Hypotheek spaar/aflossingvrij 

(netto maandlast) 

maandrente +  

spaarpremie 

€ 580,-  € 612,- € 648,- 

Hypotheek annuïteit (gemid-

delde netto maandlast) 

maandrente + aflossing € 728,- € 754,- € 788,- 

Inboedelverzekering maandpremie € 5,06 € 9,48  € 14,96  

Internetspaarrekening rentepercentage 2,80% 2,34% 1,50% 

Lijfrente banksparen rentepercentage 2,90% 2,68% 2,30% 

Ongevallenverzekering maandpremie € 1,90 € 2,75 € 3,73 

Opstalverzekering maandpremie € 8,11 € 15,19 € 20,94 

Overlijdensrisicoverzekering  maandpremie € 8,65  € 10,83 € 14,49 

Rechtsbijstandverzekering maandpremie € 17,00 € 22,44 € 27,00 

Uitvaartverzekering maandpremie € 14,71 € 16,80   € 18,62 

 Bron: Panteia/EIM, 2012. 

 

Voordelen op jaarbasis 

Op basis van de resultaten in Tabel 2 zijn in Figuur 1 de potentiële voordelen van 

shoppen weergegeven voor de producten. Per product is weergegeven hoeveel 

een gemiddelde consument3 op jaarbasis kan besparen wanneer er wordt geko-

zen voor het voordeligste aanbod in plaats van het gemiddelde aanbod en in 

plaats van het minst voordelige aanbod. Voor de hypotheken en voor lijfrente 

banksparen is uitgegaan van netto bedragen (na belastingsaftrek). Uit de resul-

 

3 De gemiddelde consument is hier een man van 45 jaar, met eigen woning en een auto. Er is 
sprake van een netto gezinsinkomen van circa € 3.000,- per maand. 
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taten blijkt dat bij de hypotheken de grootste potentiële voordelen zijn te beha-

len met shoppen, gevolgd door de doorlopende lening en de autoverzekering. 

 

Figuur 1 Potentiële voordelen van shoppen op jaarbasis voor de belangrijkste financiële 

producten 
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 Bron: Panteia/EIM, 2012. 

 

Rendement van shoppen 

De voordelen kunnen ook worden uitgedrukt in een percentage van de kosten die 

de consument voor een product betaalt als hij/zij kiest voor het voordeligste 

aanbod in plaats van het gemiddelde aanbod of het minst voordelige aanbod 

(rendement). Ofwel, wat kan de consument in procenten besparen door het 

voordeligste aanbod te kiezen. Met uitzondering van de internetspaarrekening is 

het rendement per product weergegeven in Figuur 2. In Figuur 1 kwam naar vo-

ren dat met shoppen voor hypotheken de grootste besparingen kunnen worden 

gerealiseerd. Uit Figuur 2 blijkt vervolgens dat procentueel de te behalen bespa-

ringen bij hypotheken juist beperkt zijn. Bij veel andere producten zijn de te be-

halen besparingen in procenten juist aanzienlijk hoger. 
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Figuur 2 Het rendement van shoppen voor de belangrijkste financiële producten 
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 Bron: Panteia/EIM, 2102. 

 

Voordelen gedurende levensduur 

Voor sommige financiële producten sluiten consumenten en huishoudingen over-

eenkomsten af met een in beginsel lange looptijd. Dat geldt voor de doorlopende 

lening, hypothecaire lening, lijfrente banksparen, overlijdensrisicoverzekering en 

uitvaartverzekering. In Tabel 3 zijn de voordelen van shoppen voor de gehele le-

vensduur van het product aangegeven. In de tabel is tevens aangegeven van 

welke levensduur is uitgegaan om het voordeel over de totale periode te bereke-

nen. Voor de hypothecaire lening is bijvoorbeeld de looptijd gelijkgesteld aan de 

rentevaste periode. De besparingen die met shoppen kunnen worden gereali-

seerd, kunnen bij hypothecaire leningen flink oplopen, enerzijds omdat het om 

relatief grote bedragen gaat en anderzijds om lange looptijden. 
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Tabel 3 Voordelen van shoppen voor de gehele levensduur van het product 

Product 

Looptijd 

in jaren 

Voordeligste aanbieding 

t.o.v. gemiddelde 

 aanbieding 

Voordeligste aanbieding 

t.o.v. minst voordelige 

 aanbieding  

Doorlopende lening 6 € 1.320 € 3.300 

Hypotheek spaar/aflossingsvrij 15 € 5.760 € 12.240  

Hypotheek annuïteit 15 € 4.680 € 10.800 

Lijfrente banksparen 20 € 920 € 2.600 

Overlijdensrisicoverzekering 20 € 520  € 1.400 

Uitvaartverzekering 30 € 750 € 1.410 

 Bron: Panteia/EIM, 2012. 

 



 

3 Voordelen van shoppen voor verschillende typen 
huishoudens 

3.1 Typen huishoudens 

Om de voordelen van shoppen voor financiële producten voor huishoudens in 

kaart te brengen, zijn de volgende acht typen huishoudens (gezinssituatie) on-

derscheiden op basis van gegevens uit de database van GfK (TOF particulier 

2010): 

1 de jonge alleenstaande 

2 de oudere alleenstaande 

3 de gepensioneerde alleenstaande 

4 het jonge gezin 

5 het oudere gezin 

6 het jonge stel 

7 het oudere stel 

8 het gepensioneerde stel  

 

In Tabel 4 zijn de belangrijkste kenmerken van de acht typen huishoudens weer-

gegeven. Het gaat om gegevens uit de database van GfK (TOF particulier 2010), 

waarbij de gemiddelde leeftijd van de hoofdkostwinner is afgerond op 5 jaar en 

het gemiddelde netto gezinsinkomen per maand is afgerond op 100 euro. 

Tabel 4 Kenmerken van de typen huishoudens 

Kenmerken 

Jonge 

alleen-

staande 

Oudere 

alleen-

staande 

Gepensi-

oneerde 

alleen-

staande 

Jong  

gezin 

Ouder  

gezin 

Jong 

stel 

Ouder 

stel 

Gepensi-

oneerd 

stel 

Omvang huishouden 1 1 1 4 4 2 2 2 

Kinderen <18 jaar nee nee nee 2 2 nee nee nee 

Gemiddelde leeftijd hoofd-

kostwinner 

30 50 75 30 45 30 55 75 

Eigen auto nee ja ja ja ja ja ja ja 

Eigen huis nee nee nee ja ja ja ja ja 

Hoofdkostwinner met  

betaalde baan 

ja ja nee  ja ja ja ja nee 

Gemiddeld netto gezins-

inkomen per maand in € 

 1.400 1.900 1.600 2.700 3.200 3.200 3.200 2.700 

Bron: Panteia/EIM 2012 op basis van TOF particulier 2010 (GfK). 

 

In Tabel 5 is voor elk type huishouden aangegeven welke financiële producten 

door 50% of meer van de huishoudens wordt gebruikt (volgens gegevens uit de 

database van GfK, TOF particulier 2010). 
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Tabel 5 De financiële producten naar typen huishouding (producten die 50% of meer 

van de betreffende huishoudens hebben) 

Product 

Jonge 

alleen-

staande 

Oudere 

alleen-

staande 

Gepensi-

oneerde 

alleen-

staande 

Jong  

gezin 

Ouder  

gezin 

Jong 

stel 

Ouder 

stel 

Gepensi-

oneerd 

stel 

Aansprakelijkheidsverzekering √ √ √ √ √ √ √ √ 

Autoverzekering - √ √ √ √ √ √ √ 

Basiszorgverzekering √ √ √ √ √ √ √ √ 

Betaalrekening √ √ √ √ √ √ √ √ 

Doorlopende reisverzekering √ √ - - √ √ √ √ 

Hypotheek - - - √ √ √ √ - 

Inboedelverzekering √ √ √ √ √ √ √ √ 

Internetspaarrekening √ √ √ √ √ √ √ √ 

Opstalverzekering - - - √ √ √ √ √ 

Rechtsbijstandverzekering - - - √ √ √ √ √ 

Uitvaartverzekering - √ √ √ √ √ √ √ 

 Bron: Panteia/EIM 2012 op basis van TOF particulier 2010 (GfK). 

3.2 Voordelen van shoppen per type huishouden 

De mate waarin de verschillende typen huishoudens voordelen kunnen behalen 

met shoppen voor financiële producten, hangt onder andere af van de mate 

waarin de huishoudens gebruikmaken van financiële producten (zie Tabel 5). In 

Figuur 3 is per type huishouden weergegeven hoeveel op jaarbasis kan worden 

bespaard wanneer voor alle gebruikte producten het voordeligste aanbod zou 

worden gekozen in plaats van het gemiddelde aanbod en wanneer voor alle ge-

bruikte producten het voordeligste aanbod zou worden gekozen in plaats van het 

minst voordelige aanbod. 

 

De voordelen op jaarbasis kunnen voor gezinnen en stellen met een eigen wo-

ning oplopen tot meer dan € 1.000 als er wordt gekozen voor het voordeligste 

aanbod in plaats van het gemiddelde aanbod en tot meer dan € 2.000 wanneer 

niet het minst voordelige aanbod wordt gekozen, maar het voordeligste aanbod. 

Ook personen zonder eigen woning kunnen baat hebben bij shoppen. Voor hen 

kan het voordeel oplopen tot vele honderden euro’s op jaarbasis.  
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Figuur 3 Het voordeel van shoppen op jaarbasis naar type huishouden 
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 Bron: Panteia/EIM, 2012. 

 

In de volgende paragrafen worden de potentiële voordelen van shoppen per type 

huishouden nader uitgewerkt. 

3.3 Voordelen van shoppen voor een jonge alleenstaande 

 

De jonge alleenstaande 

De gemiddelde Nederlandse jonge alleenstaande is 30 jaar oud. Hij/zij heeft 

geen eigen woning en geen auto. Het netto maandinkomen bedraagt circa 

€ 1.400. Hij/zij gaat geregeld met vakantie, waarvoor hij/zij een doorlopende 

reisverzekering heeft. Daarnaast heeft hij/zij een aansprakelijkheidsverzekering, 

een basiszorgverzekering, een inboedelverzekering, een betaalrekening en een 

internetspaarrekening (zie Tabel 6).  

 

 

 17 



 

Tabel 6 Producten van de jonge alleenstaande 

Product Bijzondere vorm Bijzonderheid 

Waarde-

grondslag 

Aansprakelijkheidsverzekering geen bijzondere vorm - € 1.000.000 

Basiszorgverzekering  restitutie - n.v.t. 

Betaalrekening internetbetaalrekening - n.v.t. 

Doorlopende reisverzekering standaard Europadekking n.v.t. 

Inboedelverzekering uitgebreid - € 25.000 

Internetspaarrekening rekening zonder beperkingen - € 6.000 

 Bron: Panteia/EIM 2012 mede op basis van TOF particulier 2010 (GfK). 

 

Prijzen 

In Tabel 7 zijn per product het voordeligste, het gemiddelde en het minst voor-

delige aanbod weergegeven voor de financiële producten van een jonge alleen-

staande. 

Tabel 7 Voordeligste, gemiddelde en minst voordelige aanbod per product voor de jonge 

alleenstaande 

Product Aard van het aanbod 

Voordeligste 

aanbod 

Gemiddelde 

aanbod 

Minst 

voordelige 

aanbod 

Aansprakelijkheidsverzekering jaarpremie € 16,92  € 29,52 € 35,47 

Basiszorgverzekering  maandpremie € 96,75 € 105,31 € 112,25 

Betaalrekening jaarkosten € 12,- € 17,- € 20,- 

Doorlopende reisverzekering jaarpremie € 18,- € 36,- € 54,- 

Inboedelverzekering maandpremie € 3,20 € 7,21 € 11,08 

Internetspaarrekening rentepercentage 2,80% 2,34% 1,50% 

 Bron: Panteia/EIM, 2012. 

 

Voordelen op jaarbasis 

Op basis van de resultaten in Tabel 7 zijn de potentiële voordelen van shoppen 

weergegeven voor de financiële producten van een jonge alleenstaande. Per pro-

duct is weergegeven hoeveel een jonge alleenstaande op jaarbasis kan besparen 

wanneer wordt gekozen voor het voordeligste aanbod in plaats van het gemid-

delde aanbod of in plaats van het minst voordelige aanbod. In totaal komt dit 

neer op een voordeel van € 215 op jaarbasis wanneer er wordt gekozen voor het 

voordeligste aanbod in plaats van het gemiddelde aanbod en een voordeel van 

€ 422 op jaarbasis wanneer er wordt gekozen voor het voordeligste aanbod in 

plaats van het minst voordelige aanbod. De grootste besparing kan de jonge al-

leenstaande realiseren door te shoppen voor de basiszorgverzekering. De bespa-

ring kan oplopen tot € 186 per jaar wanneer in plaats van voor het minst voorde-

lige aanbod wordt gekozen voor het voordeligste aanbod. 
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Figuur 4 Potentiële voordelen van shoppen op jaarbasis voor de jonge alleenstaande 
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 Bron: Panteia/EIM, 2012. 

 

Het rendement van shoppen 

Wanneer de jonge alleenstaande kiest voor het voordeligste aanbod in plaats van 

het gemiddelde aanbod, dan bespaart hij/zij daarmee 13,1% op zijn uitgaven 

voor financiële producten (exclusief het voordeel dat wordt behaald door slim te 

sparen). Bij de keuze voor het voordeligste aanbod in plaats van het minst voor-

delige aanbod is dat 21,6%. 

3.4 Voordelen van shoppen voor een oudere alleenstaande 

 

De oudere alleenstaande 

De gemiddelde Nederlandse oudere alleenstaande is 50 jaar oud. Hij/zij heeft 

geen eigen huis. Het netto maandinkomen is circa € 1.900. Hij/zij heeft een auto 

(Volkswagen Golf, WA + Volledig casco verzekerd) en hij/zij gaat regelmatig met 

vakantie. Hij/zij heeft naast een doorlopende reisverzekering en een autoverze-

kering de meest gebruikelijke financiële producten (een aansprakelijkheidsverze-

kering, een basiszorgverzekering, een inboedelverzekering, een betaalrekening 

en een internetspaarrekening). Ook heeft hij/zij een uitvaartverzekering (zie 

Tabel 8).  
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Tabel 8 Producten van de oudere alleenstaande 

Product Bijzondere vorm Bijzonderheid 

Waarde-

grondslag 

Aansprakelijkheidsverzekering geen bijzondere vorm - € 1.000.000 

Autoverzekering WA + Volledig casco ≥ 10 jaar schadevrij € 19.500 

Basiszorgverzekering  restitutie - n.v.t. 

Betaalrekening internetbetaalrekening - n.v.t. 

Doorlopende reisverzekering standaard Europadekking n.v.t. 

Inboedelverzekering uitgebreid - € 57.000 

Internetspaarrekening rekening zonder beperkingen - € 10.000 

Uitvaartverzekering geld/naturasommenverzekering premie over 30 jaar € 7.000 

 Bron: Panteia/EIM 2012 mede op basis van TOF particulier 2010 (GfK). 

 

Prijzen 

In Tabel 9 zijn per product de waarden van het voordeligste, het gemiddelde en 

het minst voordelige aanbod weergegeven voor de financiële producten van een 

oudere alleenstaande. 

Tabel 9 Voordeligste, gemiddelde en minst voordelige aanbod per product voor de oude-

re alleenstaande 

Product Aard van het aanbod 

Voordeligste 

aanbod 

Gemiddelde 

aanbod 

Minst 

voordelige 

aanbod 

Aansprakelijkheidsverzekering jaarpremie € 16,92  € 29,52 € 35,47 

Autoverzekering maandpremie € 20,77 € 31,05 € 47,04 

Basiszorgverzekering  maandpremie € 96,75 € 105,31 € 112,25 

Betaalrekening jaarkosten € 12,- € 17,- € 20,- 

Doorlopende reisverzekering jaarpremie € 18,- € 36,- € 54,- 

Inboedelverzekering maandpremie € 6,44 € 10,08 € 14,91 

Internetspaarrekening rentepercentage 2,80% 2,34% 1,50% 

Uitvaartverzekering maandpremie € 17,16 € 19,44 € 21,37 

 Bron: Panteia/EIM, 2012. 

 

Voordelen op jaarbasis 

Op basis van de resultaten in Tabel 9 zijn in Figuur 5 de potentiële voordelen van 

shoppen weergegeven voor de financiële producten van een oudere alleenstaan-

de. Per product is weergegeven hoeveel een oudere alleenstaande op jaarbasis 

kan besparen wanneer er wordt gekozen voor het voordeligste aanbod in plaats 

van het gemiddelde aanbod en in plaats van het minst voordelige aanbod. In to-

taal komt dit neer op een voordeel van € 379 op jaarbasis wanneer er wordt ge-

kozen voor het voordeligste aanbod in plaats van het gemiddelde aanbod en een 

20  



 

voordeel van € 847 op jaarbasis wanneer er wordt gekozen voor het voordeligste 

aanbod in plaats van het minst voordelige aanbod. De oudere alleenstaande kan 

met shoppen voor de autoverzekering de grootste besparing behalen, die kan op-

lopen tot € 315 per jaar.  

Figuur 5 Potentiële voordelen van shoppen op jaarbasis voor de oudere alleenstaande 
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 Bron: Panteia/EIM, 2012. 

 

Het rendement van shoppen 

De oudere alleenstaande bespaart 16,1% op zijn uitgaven voor financiële pro-

ducten (exclusief sparen), wanneer hij/zij steeds het voordeligste aanbod kiest in 

plaats van het gemiddelde aanbod. Ten opzichte van het minst voordelige aan-

bod kan de besparing oplopen tot 29,2%. 

 

Voordelen voor de gehele levensduur 

De oudere alleenstaande heeft voor de financiering van zijn uitvaart een verze-

kering afgesloten voor een langere periode. Bij de berekening van de voordelen 

voor de gehele looptijd is ervan uitgegaan dat de oudere alleenstaande de ver-

schuldigde premie betaalt over een periode van 30 jaar. Door te kiezen voor de 

voordeligste aanbieding kan zijn voordeel gedurende deze periode oplopen tot 

€ 1.530 (zie Tabel 10). 
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Tabel 10 Voordelen van shoppen voor de gehele levensduur van het product voor de ou-

dere alleenstaande 

Product 

Looptijd 

in jaren 

Voordeligste aanbieding 

t.o.v. gemiddelde 

 aanbieding 

Voordeligste aanbieding 

t.o.v. duurste 

 aanbieding  

Uitvaartverzekering 30 € 810 € 1.530 

 Bron: Panteia/EIM, 2012.  

3.5 Voordelen van shoppen voor een gepensioneerde alleenstaande 

 

De gepensioneerde alleenstaande 

De gemiddelde Nederlandse gepensioneerde alleenstaande is 75 jaar oud. Hij/zij 

heeft geen eigen huis. Het maandinkomen bedraagt netto € 1.600. Hij/zij heeft 

een auto (Volkswagen Polo). Hij/zij heeft naast een autoverzekering (WA + Vol-

ledig casco) alleen de meest gebruikelijke financiële producten, zoals een aan-

sprakelijkheidsverzekering, een basiszorgverzekering, een inboedelverzekering, 

een betaalrekening en een internetspaarrekening (zie Tabel 11). Verder heeft 

hij/zij een uitvaartverzekering. Maar aangezien het shoppen voor een nieuwe 

uitvaartverzekering voor een gepensioneerde niet reëel lijkt te zijn, blijft deze 

verder buiten beschouwing. 

 

Tabel 11 Producten van de gepensioneerde alleenstaande 

Product Bijzondere vorm Bijzonderheid 

Waarde-

grondslag 

Aansprakelijkheidsverzekering geen bijzondere vorm - € 1.000.000 

Autoverzekering WA + Volledig casco ≥ 10 jaar schadevrij € 16.700 

Basiszorgverzekering  restitutie - n.v.t. 

Betaalrekening internetbetaalrekening - n.v.t. 

Inboedelverzekering uitgebreid - € 54.000 

Internetspaarrekening rekening zonder beperkingen - € 15.000 

 Bron: Panteia/EIM 2012 mede op basis van TOF particulier 2010 (GfK). 

 

Prijzen 

In Tabel 12 zijn per product de waarden van het voordeligste, het gemiddelde en 

het minst voordelige aanbod weergegeven voor de financiële producten van een 

gepensioneerde alleenstaande. 
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Tabel 12 Voordeligste, gemiddelde en minst voordelige aanbod per product voor de ge-

pensioneerde alleenstaande 

Product Aard van het aanbod 

Voordeligste 

aanbod 

Gemiddelde 

aanbod 

Minst 

voordelige 

aanbod 

Aansprakelijkheidsverzekering jaarpremie € 16,92  € 29,52 € 35,47 

Autoverzekering maandpremie € 20,29 € 29,75 € 45,42 

Basiszorgverzekering  maandpremie € 96,75 € 105,31 € 112,25 

Betaalrekening jaarkosten € 12,- € 17,- € 20,- 

Inboedelverzekering maandpremie € 5,98 € 10,65 € 15,27 

Internetspaarrekening rentepercentage 2,80% 2,34% 1,50% 

 Bron: Panteia/EIM, 2012. 

 

Voordelen op jaarbasis 

Op basis van de resultaten in Tabel 12 zijn in Figuur 6 de potentiële voordelen 

van shoppen weergegeven voor de financiële producten van een gepensioneerde 

alleenstaande. Per product is weergegeven hoeveel een gepensioneerde alleen-

staande op jaarbasis kan besparen wanneer er wordt gekozen voor het voorde-

ligste aanbod in plaats van het gemiddelde aanbod en in plaats van het minst 

voordelige aanbod. In totaal komt dit neer op een voordeel van € 360 op jaarba-

sis wanneer er wordt gekozen voor het voordeligste aanbod in plaats van het 

gemiddelde aanbod en een voordeel van € 821 op jaarbasis wanneer er wordt 

gekozen voor het voordeligste aanbod in plaats van het minst voordelige aanbod. 

De gepensioneerde alleenstaande kan vooral besparen door te shoppen voor zijn 

autoverzekering. Daarnaast kunnen ook slim sparen en een afgewogen keuze 

voor de basiszorgverzekering de gepensioneerde alleenstaande per jaar veel op-

leveren. 

Figuur 6 Potentiële voordelen van shoppen op jaarbasis voor de gepensioneerde alleen-

staande 
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 Bron: Panteia/EIM, 2012. 
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Het rendement van shoppen 

De gepensioneerde alleenstaande bespaart 16,2% op zijn uitgaven voor financië-

le producten (exclusief sparen), wanneer hij/zij steeds het voordeligste aanbod 

kiest in plaats van het gemiddelde aanbod. Ten opzichte van het minst voordeli-

ge aanbod kan de besparing oplopen tot 29,4%. 

3.6 Voordelen van shoppen voor een jong gezin 

 

Het jonge gezin 

Het gemiddelde Nederlandse jonge gezin (vader en moeder, beide 30 jaar) heeft 

twee kinderen (beide jonger dan 18 jaar). Het gezinsinkomen bedraagt € 2.700 

netto per maand. Het gezin heeft een eigen woning met hypotheek en opstalver-

zekering. Het jonge gezin heeft een auto (Volkswagen Golf, WA + Volledig casco 

verzekerd). Verder heeft het gezin de gebruikelijke financiële producten: aan-

sprakelijkheidsverzekering, basiszorgverzekering, inboedelverzekering, betaalre-

kening, internetspaarrekening, rechtsbijstandverzekering en uitvaartverzekering 

(zie Tabel 13). 

 

Tabel 13 Producten van het jonge gezin 

Product Bijzondere vorm Bijzonderheid 

Waarde-

grondslag 

Aansprakelijkheidsverzekering geen bijzondere vorm - € 1.000.000 

Autoverzekering WA + Volledig casco ≥ 10 jaar schadevrij € 23.000 

Basiszorgverzekering  restitutie 2 polissen n.v.t. 

Betaalrekening internetbetaalrekening 2 rekeningen n.v.t. 

Hypotheek  50% aflossingsvrij/50% sparen met NHG € 210.000 

OF annuïteit met NHG € 210.000 

Inboedelverzekering uitgebreid - € 57.000 

Internetspaarrekening rekening zonder beperkingen - € 12.000 

Opstalverzekering totaal  € 195.000 

Rechtsbijstandverzekering alle gebruikelijke dekkingen - n.v.t. 

Uitvaartverzekering geld/naturasommenverzekering premie over 30 jaar € 7.000 

 Bron: Panteia/EIM 2012 mede op basis van TOF particulier 2010 (GfK). 

 

Prijzen 

In Tabel 14 zijn per product de waarden van het voordeligste, het gemiddelde en 

het minst voordelige aanbod weergegeven voor de financiële producten van een 

jong gezin. 
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Tabel 14 Voordeligste, gemiddelde en minst voordelige aanbod per product voor het jon-

ge gezin 

Product Aard van het aanbod 

Voordeligste 

aanbod 

Gemiddelde 

aanbod 

Minst 

voordelige 

aanbod 

Aansprakelijkheidsverzekering jaarpremie  € 37,56 € 49,63 € 58,12 

Autoverzekering maandpremie € 26,54 € 35,82 € 54,54 

Basiszorgverzekering  maandpremie € 193,50 € 210,63 € 224,50 

Betaalrekening jaarkosten € 24,- € 33,- € 40,- 

Hypotheek spaar/aflossingsvrij netto maandbedrag € 641,- € 676,- € 717,- 

Hypotheek annuïteit gemiddeld netto 

maandbedrag 

€ 805,- € 835,- € 871,- 

Inboedelverzekering maandpremie € 5,65 € 8,98 € 12,86 

Internetspaarrekening rentepercentage 2,80% 2,34% 1,50% 

Opstalverzekering maandpremie € 7,37 € 12,55 € 15,72 

Rechtsbijstandverzekering maandpremie € 21,00 € 24,37 € 28,60 

Uitvaartverzekering maandpremie € 17,75 € 22,99 € 27,80 

 Bron: Panteia/EIM, 2012. 

 

Voordelen op jaarbasis 

Op basis van de resultaten in Tabel 14 zijn in Figuur 7 de potentiële voordelen 

van shoppen weergegeven voor de financiële producten van een jong gezin met 

een gecombineerde hypotheek (spaar/aflossingsvrij). Per product is weergegeven 

hoeveel een jong gezin op jaarbasis kan besparen wanneer er wordt gekozen 

voor het voordeligste aanbod in plaats van het gemiddelde aanbod en in plaats 

van het minst voordelige aanbod. In totaal komt dit neer op een voordeel van 

€ 1.018 op jaarbasis wanneer er wordt gekozen voor het voordeligste aanbod in 

plaats van het gemiddelde aanbod en een voordeel van € 2.212 op jaarbasis 

wanneer er wordt gekozen voor het voordeligste aanbod in plaats van het minst 

voordelige aanbod. Huishoudens met een eigen huis kunnen met shoppen vooral 

veel geld besparen met de hypotheek. Dat geldt ook voor jonge gezinnen die tot 

€ 912 kunnen besparen door te kiezen voor de voordeligste hypotheek. Daar-

naast kan shoppen voor de autoverzekering en voor de basiszorgverzekering nog 

enkele honderden euro’s per jaar opleveren. 
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Figuur 7 Potentiële voordelen van shoppen op jaarbasis voor het jonge gezin met ge-

combineerde hypotheek spaar/aflossingsvrij 
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 Bron: Panteia/EIM, 2012. 

 

In Figuur 8 zijn de potentiële voordelen van shoppen weergegeven voor een jong 

gezin met een annuïteitenhypotheek. De te realiseren voordelen zijn ook hier 

vooral hoog bij de hypotheek, maar wel lager dan bij de gecombineerde spaar- 

en aflossingsvrije hypotheek. 

Figuur 8 Potentiële voordelen van shoppen op jaarbasis voor het jonge gezin met een 

annuïteitenhypotheek 
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 Bron: Panteia/EIM, 2012. 
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Het rendement van shoppen 

Het jonge gezin met een gecombineerde spaar- en aflossingsvrije hypotheek kan 

8% besparen op zijn uitgaven voor financiële producten (exclusief sparen) door 

steeds te kiezen voor het voordeligste aanbod in plaats van het gemiddelde aan-

bod. Kiezen voor het voordeligste aanbod in plaats van het minst voordelige 

aanbod levert voor dit gezin een besparing van 15,7% op. Voor een jong gezin 

met een annuïteitenhypotheek zijn de te realiseren besparingen op de uitgaven 

voor financiële producten (exclusief sparen) respectievelijk 6,5% en 13%. 

 

Voordelen voor de gehele levensduur 

Het jonge gezin heeft voor de uitvaartverzekering en de hypotheek producten 

met een langere levensduur. Bij de berekening van de voordelen voor de gehele 

looptijd is ervan uitgegaan dat het jonge gezin voor de uitvaartverzekering de 

verschuldigde premie betaalt over een periode van 30 jaar. Voor de hypotheek is 

uitgegaan van een contractsduur die gelijk is aan de rentevaste periode van 15 

jaar. Voor de hypotheek kan het voordeel van slim shoppen oplopen tot meer 

dan tienduizend euro over de rentevaste periode van 15 jaar (zie Tabel 15). 

Tabel 15 Voordelen van shoppen voor de gehele levensduur van de producten van het 

jonge gezin 

Product 

Looptijd 

in jaren 

Voordeligste aanbieding 

t.o.v. gemiddelde 

 aanbieding 

Voordeligste aanbieding 

t.o.v. duurste 

 aanbieding  

Hypotheek: spaar/aflossingsvrij 15 € 6.300 € 13.680 

 OF annuïteit 15 € 5.400 € 11.880 

Uitvaartverzekering 30 € 1.890  € 3.630 

 Bron: Panteia/EIM, 2012. 

3.7 Voordelen van shoppen voor een ouder gezin 

 

Het oudere gezin 

Het gemiddelde Nederlandse oudere gezin bestaat uit vader en moeder (beide 45 

jaar) en twee kinderen (beide jonger dan 18 jaar). Het netto gezinsinkomen be-

draagt op maandbasis circa € 3.200. Het gezin woont in een koopwoning. Hier-

voor zijn een hypotheek en een opstalverzekering afgesloten. Het gezin heeft 

een auto van het type Volkswagen Golf (WA + Volledig casco verzekerd). Het ge-

zin gaat geregeld met vakantie, waarvoor een doorlopende reisverzekering voor 

het hele gezin is afgesloten. Het gezin heeft verder een aansprakelijkheidsverze-

kering, een basiszorgverzekering (voor twee volwassenen), een inboedelverzeke-

ring, twee betaalrekeningen, een internetspaarrekening, een uitvaartverzekering 

en een rechtsbijstandverzekering (zie Tabel 16).  
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Tabel 16 Producten van het oudere gezin 

Product Bijzondere vorm Bijzonderheid 

Waarde-

grondslag 

Aansprakelijkheidsverzekering geen bijzondere vorm - € 1.000.000 

Autoverzekering WA + Volledig casco ≥ 10 jaar schadevrij € 25.100 

Basiszorgverzekering  restitutie 2 polissen n.v.t. 

Betaalrekening internetbetaalrekening 2 rekeningen n.v.t. 

Doorlopende reisverzekering voor gezin Europadekking n.v.t. 

Hypotheek  40% aflossingsvrij/60% sparen met NHG € 220.000 

OF annuïteit met NHG € 220.000 

Inboedelverzekering uitgebreid - € 68.000 

Internetspaarrekening rekening zonder beperkingen - € 17.000 

Opstalverzekering totaal  € 245.000 

Rechtsbijstandverzekering alle gebruikelijke dekkingen - n.v.t. 

Uitvaartverzekering geld/naturasommenverzekering premie over 30 jaar € 7.000 

 Bron: Panteia/EIM 2012 mede op basis van TOF particulier 2010 (GfK). 

 

Prijzen 

In Tabel 17 zijn per product de waarden van het voordeligste, het gemiddelde en 

het minst voordelige aanbod weergegeven voor de financiële producten van een 

ouder gezin. 
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Tabel 17 Voordeligste, gemiddelde en minst voordelige aanbod per product voor het ou-

dere gezin 

Product Aard van het aanbod 

Voordeligste 

aanbod 

Gemiddelde 

aanbod 

Minst 

voordelige 

aanbod 

Aansprakelijkheidsverzekering jaarpremie  € 37,56 € 49,63 € 58,12 

Autoverzekering maandpremie € 25,25 € 35,37 € 55,48 

Basiszorgverzekering  maandpremie € 193,50 € 210,63 € 224,50 

Betaalrekening jaarkosten € 24,- € 33,- € 40,- 

Doorlopende reisverzekering jaarpremie € 34,- € 85,- € 130,- 

Hypotheek spaar/aflossingsvrij netto maandbedrag € 697,- € 732,- € 773,- 

Hypotheek annuïteit gemiddeld netto 

maandbedrag 

€ 843,- € 874,- € 913,- 

Inboedelverzekering maandpremie € 5,65 € 10,03 € 13,84 

Internetspaarrekening rentepercentage 2,80% 2,34% 1,50% 

Opstalverzekering maandpremie € 9,25 € 15,66 € 20,94 

Rechtsbijstandverzekering maandpremie € 21,00 € 24,37 € 28,60 

Uitvaartverzekering maandpremie € 26,86 € 31,97 € 35,35 

 Bron: Panteia/EIM, 2012. 

 

Voordelen op jaarbasis 

Op basis van de resultaten in Tabel 17 zijn in Figuur 9 de potentiële voordelen 

van shoppen weergegeven voor de financiële producten van een ouder gezin met 

een gecombineerde spaar- en aflossingsvrije hypotheek. Per product is weerge-

geven hoeveel een ouder gezin op jaarbasis kan besparen wanneer er wordt ge-

kozen voor het voordeligste aanbod in plaats van het gemiddelde aanbod en in 

plaats van het minst voordelige aanbod. In totaal komt dit neer op een voordeel 

van € 1.128 op jaarbasis wanneer er wordt gekozen voor het voordeligste aan-

bod in plaats van het gemiddelde aanbod en een voordeel van € 2.432 op jaar-

basis wanneer er wordt gekozen voor het voordeligste aanbod in plaats van het 

minst voordelige aanbod. Shoppen voor een voordelige hypotheek kan het oude-

re gezin jaarlijks tot ruim € 900 opleveren. Daarnaast kunnen forse besparingen 

worden gerealiseerd door te shoppen voor de autoverzekering en de basiszorg-

verzekering. 
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Figuur 9 Potentiële voordelen van shoppen op jaarbasis voor het oudere gezin met ge-

combineerde hypotheek spaar/aflossingsvrij 
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 Bron: Panteia/EIM, 2012. 

 

De potentiële voordelen van shoppen voor een ouder gezin met een annuïteiten-

hypotheek zijn weergegeven in Figuur 10. Ook voor dit oudere gezin zijn met 

shoppen voor financiële producten besparingen van meer dan tweeduizend euro 

op jaarbasis te realiseren. Daarbij komt de belangrijkste bijdrage van een slim-

me keuze voor de hypotheek. 
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Figuur 10 Potentiële voordelen van shoppen op jaarbasis voor het oudere gezin met een 

annuïteitenhypotheek 
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 Bron: Panteia/EIM, 2012. 

 

Het rendement van shoppen 

Het oudere gezin met een gecombineerde spaar- en aflossingsvrije hypotheek 

kan 8,2% besparen op de uitgaven voor financiële producten (exclusief sparen) 

door steeds te kiezen voor het voordeligste aanbod in plaats van het gemiddelde 

aanbod. Kiezen voor het voordeligste aanbod in plaats van het minst voordelige 

aanbod levert voor dit gezin een besparing van 15,7% op. Voor een ouder gezin 

met een annuïteitenhypotheek zijn de te realiseren besparingen op de uitgaven 

voor financiële producten (exclusief sparen) respectievelijk 6,9% en 13,6%. 

 

Voordelen voor de gehele levensduur 

De uitvaartverzekering en de hypotheek heeft het oudere gezin voor langere tijd 

afgesloten, waardoor de voordelen van shoppen jaarlijks terugkomen. Vooral bij 

de hypotheek kan het voordeel gedurende de rentevaste periode van 15 jaar 

flink oplopen, namelijk tot € 13.680 bij de gecombineerde spaar- en aflossings-

vrije hypotheek en tot € 12.600 bij de annuïteitenhypotheek (zie Tabel 18). 
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Tabel 18 Voordelen van shoppen voor de gehele levensduur van de producten van het 

oudere gezin 

Product 

Looptijd 

in jaren 

Voordeligste aanbieding 

t.o.v. gemiddelde 

 aanbieding 

Voordeligste aanbieding 

t.o.v. duurste 

 aanbieding  

Hypotheek: spaar/aflossingsvrij 15 € 6.300 € 13.680 

 OF annuïteit 15 € 5.580 € 12.600 

Uitvaartverzekering 30 € 1.830 € 3.060 

 Bron: Panteia/EIM, 2012. 

3.8 Voordelen van shoppen voor een jong stel 

 

Het jonge stel 

Het gemiddelde Nederlandse jonge stel bestaat uit twee partners, beide 30 jaar 

oud. Het gezamenlijke netto maandinkomen bedraagt circa € 3.200. Het stel 

woont in een koopwoning. Hiervoor zijn een hypotheek en een opstalverzekering 

afgesloten. Het stel heeft een auto van het type Volkswagen Golf (WA + Beperkt 

casco verzekerd). Geregeld gaat het stel op vakantie, waarvoor een doorlopende 

reisverzekering is afgesloten. Het stel heeft verder een aansprakelijkheidsverze-

kering, basiszorgverzekering (voor twee personen), inboedelverzekering, twee 

betaalrekeningen, een internetspaarrekening, een uitvaartverzekering en een 

rechtsbijstandverzekering (zie Tabel 19). 

 

Tabel 19 Producten voor het jonge stel  

Product Bijzondere vorm Bijzonderheid 

Waarde-

grondslag 

Aansprakelijkheidsverzekering geen bijzondere vorm - € 1.000.000 

Autoverzekering WA + Beperkt casco  ≥ 10 jaar schadevrij € 16.500 

Basiszorgverzekering  restitutie 2 polissen n.v.t. 

Betaalrekening internetbetaalrekening 2 rekeningen n.v.t. 

Doorlopende reisverzekering voor stel zonder kinderen Europadekking n.v.t. 

Hypotheek  50% aflossingsvrij/50% sparen met NHG € 220.000 

OF annuïteit met NHG € 220.000 

Inboedelverzekering uitgebreid - € 50.000 

Internetspaarrekening rekening zonder beperkingen - € 15.000 

Opstalverzekering totaal  € 221.000 

Rechtsbijstandverzekering alle gebruikelijke dekkingen - n.v.t. 

Uitvaartverzekering geld/naturasommenverzekering premie over 30 jaar € 7.000 

 Bron: Panteia/EIM 2012 mede op basis van TOF particulier 2010 (GfK). 

 

32  



 

Prijzen 

In Tabel 20 zijn per product de waarden van het voordeligste, het gemiddelde en 

het minst voordelige aanbod weergegeven voor de financiële producten van een 

jong stel. 

Tabel 20 Voordeligste, gemiddelde en minst voordelige aanbod per product voor het jon-

ge stel 

Product Aard van het aanbod 

Voordeligste 

aanbod 

Gemiddelde 

aanbod 

Minst 

voordelige 

aanbod 

Aansprakelijkheidsverzekering jaarpremie  € 33,72 € 46,75 € 53,76 

Autoverzekering maandpremie € 14,45 € 21,57 € 31,60 

Basiszorgverzekering  maandpremie € 193,50 € 210,63 € 224,50 

Betaalrekening jaarkosten € 24,- € 33,- € 40,- 

Doorlopende reisverzekering jaarpremie € 25,- € 62,- € 93,- 

Hypotheek spaar/aflossingsvrij netto maandbedrag € 672,- € 709,- € 751,- 

Hypotheek annuïteit gemiddeld netto 

maandbedrag 

€ 843,- € 874,- € 913,- 

Inboedelverzekering maandpremie € 5,65 € 8,61 € 12,60 

Internetspaarrekening rentepercentage 2,80% 2,34% 1,50% 

Opstalverzekering maandpremie € 8,11 € 14,56 € 20,94 

Rechtsbijstandverzekering maandpremie € 21,00 € 24,37 € 28,60 

Uitvaartverzekering maandpremie € 17,75 € 22,64 € 25,69 

 Bron: Panteia/EIM, 2012. 

 

Voordelen op jaarbasis 

Op basis van de resultaten in Tabel 20 zijn in Figuur 11 de potentiële voordelen 

van shoppen weergegeven voor de financiële producten van een jong stel met 

een gecombineerde spaar- en aflossingsvrije hypotheek. Per product is weerge-

geven hoeveel een jong stel op jaarbasis kan besparen wanneer er wordt geko-

zen voor het voordeligste aanbod in plaats van het gemiddelde aanbod en in 

plaats van het minst voordelige aanbod. In totaal komt dit neer op een voordeel 

van € 1.075 op jaarbasis wanneer er wordt gekozen voor het voordeligste aan-

bod in plaats van het gemiddelde aanbod en een voordeel van € 2.248 op jaar-

basis wanneer er wordt gekozen voor het voordeligste aanbod in plaats van het 

minst voordelige aanbod. Evenals bij andere typen huishoudens geldt dat jonge 

stellen de grootste besparingen kunnen realiseren door te shoppen voor de hypo-

theek. Er is een besparing mogelijk tot ruim € 900. Vervolgens kan een slimme 

keuze voor een basiszorgverzekering voor een jong stel enkele honderden euro’s 

opleveren. 
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Figuur 11 Potentiële voordelen van shoppen op jaarbasis voor het jonge stel met gecom-

bineerde hypotheek spaar/aflossingsvrij 
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 Bron: Panteia/EIM, 2012. 

 

In Figuur 12 zijn de potentiële voordelen van shoppen weergegeven voor een 

jong stel met een annuïteitenhypotheek. De te realiseren voordelen zijn ook hier 

vooral hoog bij de hypotheek, gevolgd door de basiszorgverzekering. 
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Figuur 12 Potentiële voordelen van shoppen op jaarbasis voor het jonge stel met een an-

nuïteitenhypotheek 
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 Bron: Panteia/EIM, 2012. 

 

Het rendement van shoppen 

Het jonge stel met een gecombineerde spaar- en aflossingsvrije hypotheek kan 

8,2% besparen op zijn uitgaven voor financiële producten (exclusief sparen) door 

steeds te kiezen voor het voordeligste aanbod in plaats van het gemiddelde aan-

bod. Kiezen voor het voordeligste aanbod in plaats van het minst voordelige 

aanbod levert voor dit stel een besparing van 15,4% op. Voor een jong stel met 

een annuïteitenhypotheek zijn de te realiseren besparingen op de uitgaven voor 

financiële producten (exclusief sparen) respectievelijk 6,6% en 12,7%. 

 

Voordelen voor de gehele levensduur 

Het jonge stel heeft de uitvaartverzekering en de hypotheek voor een langere 

periode afgesloten. Bij de berekening van de voordelen voor de gehele looptijd is 

ervan uitgegaan dat het jonge stel voor de uitvaartverzekering de verschuldigde 

premie betaalt over een periode van 30 jaar. Voor de hypotheek is uitgegaan van 

een contractsduur die gelijk is aan de rentevaste periode van 15 jaar. Ook voor 

het jonge stel geldt dat vooral behoorlijke besparingen zijn te realiseren door 

zeer kritisch te shoppen voor een hypotheek (zie Tabel 21). 
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Tabel 21 Voordelen van shoppen voor de gehele levensduur van de producten van het 

jonge stel 

Product 

Looptijd 

in jaren 

Voordeligste aanbieding 

t.o.v. gemiddelde 

 aanbieding 

Voordeligste aanbieding 

t.o.v. duurste 

 aanbieding  

Hypotheek: spaar/aflossingsvrij 15 € 6.660  € 14.220 

 OF annuïteit 15 € 5.580 € 12.600 

Uitvaartverzekering 30 € 1.770 € 2.850 

 Bron: Panteia/EIM, 2012. 

3.9 Voordelen van shoppen voor een ouder stel 

 

Het oudere stel 

Het gemiddelde Nederlandse oudere stel bestaat uit twee partners van 55 jaar 

oud. Het gezamenlijke netto maandinkomen bedraagt circa € 3.200. Het stel 

woont in een koopwoning. Hiervoor zijn een (kleine) hypotheek en een opstal-

verzekering afgesloten. Het stel heeft een auto van het type Volkswagen Golf 

(WA + Volledig casco verzekerd). Geregeld gaat het stel op vakantie, waarvoor 

een doorlopende reisverzekering is afgesloten. Het oudere stel heeft verder de 

volgende financiële producten: aansprakelijkheidsverzekering, basiszorgverzeke-

ring, inboedelverzekering, betaalrekening, internetspaarrekening, uitvaartverze-

kering en rechtsbijstandverzekering (zie Tabel 22). 

 

Tabel 22 Producten van het oudere stel 

Product Bijzondere vorm Bijzonderheid 

Waarde-

grondslag 

Aansprakelijkheidsverzekering geen bijzondere vorm - € 1.000.000 

Autoverzekering WA + Volledig casco  ≥ 10 jaar schadevrij € 23.900 

Basiszorgverzekering  restitutie 2 polissen n.v.t. 

Betaalrekening internetbetaalrekening 2 rekeningen n.v.t. 

Doorlopende reisverzekering voor stel zonder kinderen Europadekking n.v.t. 

Hypotheek 50% aflossingsvrij/50% sparen met NHG  € 150.000 

OF annuïteit met NHG € 150.000 

Inboedelverzekering uitgebreid - € 78.000 

Internetspaarrekening rekening zonder beperkingen - € 22.000 

Opstalverzekering totaal  € 221.000 

Rechtsbijstandverzekering alle gebruikelijke dekkingen - n.v.t. 

Uitvaartverzekering geld/naturasommenverzekering premie over 30 jaar € 7.000 

 Bron: Panteia/EIM 2012 mede op basis van TOF particulier 2010 (GfK). 
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Prijzen 

In Tabel 23 zijn per product de waarden van het voordeligste, het gemiddelde en 

het minst voordelige aanbod weergegeven voor de financiële producten van een 

ouder stel. 

Tabel 23 Voordeligste, gemiddelde en minst voordelige aanbod per product voor het ou-

dere stel 

Product Aard van het aanbod 

Voordelig-

ste aanbod 

Gemiddel-

de aanbod 

Minst voor-

delige aan-

bod 

Aansprakelijkheidsverzekering jaarpremie  € 33,72 € 46,75 € 53,76 

Autoverzekering maandpremie € 23,41 € 33,33 € 51,20 

Basiszorgverzekering  maandpremie € 193,50 € 210,63 € 224,50 

Betaalrekening jaarkosten € 24,- € 33,- € 40,- 

Doorlopende reisverzekering jaarpremie € 25,- € 62,- € 93,- 

Hypotheek spaar/aflossingsvrij netto maandbedrag € 458,- € 483,- € 512,- 

Hypotheek annuïteit gemiddeld netto 

maandbedrag 

€ 575,- € 596,- € 622,- 

Inboedelverzekering maandpremie € 5,65 € 11,19  € 16,90 

Internetspaarrekening rentepercentage 2,80% 2,34% 1,50% 

Opstalverzekering maandpremie € 8,11 € 14,56 € 20,94 

Rechtsbijstandverzekering maandpremie € 21,00 € 24,37 € 28,60 

Uitvaartverzekering maandpremie € 43,14 € 44,44 € 45,63 

 Bron: Panteia/EIM, 2012. 

 

Voordelen op jaarbasis 

Op basis van de resultaten in Tabel 23 zijn in Figuur 13 de potentiële voordelen 

van shoppen weergegeven voor de financiële producten van een ouder stel met 

een gecombineerde spaar- en aflossingsvrije hypotheek. Per product is weerge-

geven hoeveel een ouder stel op jaarbasis kan besparen wanneer er wordt geko-

zen voor het voordeligste aanbod in plaats van het gemiddelde aanbod en in 

plaats van het minst voordelige aanbod. In totaal komt dit neer op een voordeel 

van € 984 op jaarbasis wanneer er wordt gekozen voor het voordeligste aanbod 

in plaats van het gemiddelde aanbod en een voordeel van € 2.153 op jaarbasis 

wanneer er wordt gekozen voor het voordeligste aanbod in plaats van het minst 

voordelige aanbod. Ook voor oudere stellen is het meeste voordeel te halen door 

te shoppen voor de hypotheek. Ten opzichte van de andere huishoudens met een 

hypotheek is het te behalen voordeel voor de oudere stellen beperkter, omdat de 

omvang van hun hypotheek relatief beperkt is (€ 150.000). Toch kan het voor-

deel van shoppen voor de hypotheek oplopen tot € 648 per jaar. Ook shoppen 

voor de autoverzekering en de basiszorgverzekering en slim sparen kunnen en-

kele honderden euro’s per jaar opleveren. 
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Figuur 13 Potentiële voordelen van shoppen op jaarbasis voor het oudere stel met gecom-

bineerde hypotheek spaar/aflossingsvrij 

€ 16

€ 40

€ 77

€ 101

€ 66

€ 300

€ 37

€ 9

€ 206

€ 119

€ 13

€ 30

€ 91

€ 154

€ 286

€ 135

€ 648

€ 68

€ 16

€ 372

€ 333

€ 20

€ 0 € 100 € 200 € 300 € 400 € 500 € 600 € 700

Uitvaartverzekering

Rechtsbijstandverzekering

Opstalverzekering

Internetspaarrekening

Inboedelverzekering

Hpotheek spaar/aflossingsvrij
netto

Doorlopende reisverzekering

Betaalrekening

Basiszorgverzekering

Autoverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

voordeligste t.o.v. gemiddeld aanbod voordeligste t.o.v. minst voordelige aanbod  

Totaal:

€ 2.153

€ 984

 

 Bron: Panteia/EIM, 2012. 

De potentiële voordelen van shoppen voor een ouder stel met een annuïteitenhy-

potheek zijn weergegeven in Figuur 14. Ook voor dit oudere stel zijn met shop-

pen voor financiële producten besparingen tot ruim tweeduizend euro per jaar te 

realiseren. Daarbij komt de belangrijkste bijdrage van een slimme keuze voor de 

hypotheek. 
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Figuur 14 Potentiële voordelen van shoppen op jaarbasis voor het oudere stel met een an-

nuïteitenhypotheek 
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 Bron: Panteia/EIM, 2012. 

 

Het rendement van shoppen 

Het oudere stel met een gecombineerde spaar- en aflossingsvrije hypotheek kan 

8,8% besparen op de uitgaven voor financiële producten (exclusief sparen) door 

steeds te kiezen voor het voordeligste aanbod in plaats van het gemiddelde aan-

bod. Kiezen voor het voordeligste aanbod in plaats van het minst voordelige 

aanbod levert voor dit stel een besparing van 17% op. Voor een ouder stel met 

een annuïteitenhypotheek zijn de te realiseren besparingen op de uitgaven voor 

financiële producten (exclusief sparen) respectievelijk 7,4% en 14,5%. 

 

Voordelen voor de gehele levensduur 

Voor producten die voor langere tijd zijn afgesloten, komen de voordelen van 

shoppen jaarlijks terug. Bij het oudere stel geldt dat voor de hypotheek en de 

uitvaartverzekering. Gedurende de rentevaste periode van 15 jaar kan nu shop-

pen voor de hypotheek tot bijna tienduizend euro voordeel opleveren. Voor de 

uitvaartverzekering kan het voordeel gedurende de looptijd (30 jaar) oplopen tot 

€ 900 (zie Tabel 24) 

 39 



 

Tabel 24 Voordelen van shoppen voor de gehele levensduur van de producten van het 

oudere stel 

Product 

Looptijd 

in jaren 

Voordeligste aanbieding 

t.o.v. gemiddelde 

 aanbieding 

Voordeligste aanbieding 

t.o.v. duurste 

 aanbieding  

Hypotheek: spaar/aflossingsvrij 15 € 4.500  € 9.720 

 OF annuïteit 15 € 3.780 € 8.460 

Uitvaartverzekering 30 € 480 € 900 

 Bron: Panteia/EIM, 2012. 

3.10 Voordelen van shoppen voor een gepensioneerd stel 

 

Het gepensioneerde stel 

Het gemiddelde Nederlandse gepensioneerde stel bestaat uit een man en een 

vrouw van beide 75 jaar. Het gezamenlijke netto maandinkomen bedraagt circa 

€ 2.700. Het stel woont in een koopwoning, waarvan de hypotheek inmiddels is 

afgelost. Voor de woning heeft het stel wel een opstalverzekering. Het stel heeft 

een auto van het type Volkswagen Golf (WA + Volledig casco verzekerd). Gere-

geld gaat het stel op vakantie, waarvoor een doorlopende reisverzekering is af-

gesloten. Het stel heeft verder de volgende financiële producten: aansprakelijk-

heidsverzekering, basiszorgverzekering, inboedelverzekering, betaalrekening, in-

ternetspaarrekening en rechtsbijstandverzekering (zie Tabel 25). Verder heeft 

het stel een uitvaartverzekering. Aangezien het shoppen voor een nieuwe uit-

vaartverzekering voor gepensioneerden niet reëel lijkt te zijn, blijft deze verder 

buiten beschouwing. 

 

Tabel 25 Producten van het gepensioneerde stel 

Product Bijzondere vorm Bijzonderheid 

Waarde-

grondslag 

Aansprakelijkheidsverzekering geen bijzondere vorm - € 1.000.000 

Autoverzekering WA + Volledig casco  ≥ 10 jaar schadevrij € 22.700 

Basiszorgverzekering  restitutie 2 polissen n.v.t. 

Betaalrekening internetbetaalrekening 2 rekeningen n.v.t. 

Doorlopende reisverzekering voor stel zonder kinderen Europadekking n.v.t. 

Inboedelverzekering uitgebreid - € 76.000 

Internetspaarrekening rekening zonder beperkingen - € 16.000 

Opstalverzekering totaal  € 263.000 

Rechtsbijstandverzekering alle gebruikelijke dekkingen - n.v.t. 

 Bron: Panteia/EIM 2012 mede op basis van TOF particulier 2010 (GfK). 
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Prijzen 

In Tabel 26 zijn per product de waarden van het voordeligste, het gemiddelde en 

het minst voordelige aanbod weergegeven voor de financiële producten van een 

gepensioneerd stel.  

Tabel 26 Voordeligste, gemiddelde en minst voordelige aanbod per product voor het ge-

pensioneerde stel 

Product Aard van het aanbod 

Voordelig-

ste aanbod 

Gemiddel-

de aanbod 

Minst voor-

delige aan-

bod 

Aansprakelijkheidsverzekering jaarpremie  € 33,72 € 46,75 € 53,76 

Autoverzekering maandpremie € 23,56 € 34,30 € 49,46 

Basiszorgverzekering  maandpremie € 193,50 € 210,63 € 224,50 

Betaalrekening Jaarkosten € 24,- € 33,- € 40,- 

Doorlopende reisverzekering jaarpremie € 25,- € 62,- € 93,- 

Inboedelverzekering maandpremie € 5,65 € 10,90  € 16,43 

Internetspaarrekening rentepercentage 2,80% 2,34% 1,50% 

Opstalverzekering maandpremie € 9,94 € 16,12 € 20,94 

Rechtsbijstandverzekering maandpremie € 21,00 € 24,37 € 28,60 

 Bron: Panteia/EIM, 2012. 

 

Voordelen op jaarbasis 

Op basis van de resultaten in Tabel 26 zijn in Figuur 15 de potentiële voordelen 

van shoppen weergegeven voor de financiële producten van een gepensioneerd 

stel. Per product is weergegeven hoeveel een gepensioneerd stel op jaarbasis 

kan besparen wanneer er wordt gekozen voor het voordeligste aanbod in plaats 

van het gemiddelde aanbod en in plaats van het minst voordelige aanbod. In to-

taal komt dit neer op een voordeel van € 645 op jaarbasis wanneer er wordt ge-

kozen voor het voordeligste aanbod in plaats van het gemiddelde aanbod en een 

voordeel van € 1.347 op jaarbasis wanneer er wordt gekozen voor het voordelig-

ste aanbod in plaats van het minst voordelige aanbod. Voor een gepensioneerd 

stel zitten de grootste potentiële voordelen van shoppen bij de zorgverzekering 

en bij de autoverzekering. Voor beide producten kunnen enkele honderden euro’s 

worden bespaard. Daarnaast kan slim sparen een gepensioneerd stel tot zo’n € 

200 voordeel opleveren. 

 41 



 

42  

Figuur 15 Potentiële voordelen van shoppen op jaarbasis voor het gepensioneerde stel 
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 Bron: Panteia/EIM, 2012. 

 

Het rendement van shoppen 

Een gepensioneerd stel bespaart 15,4% op zijn uitgaven voor financiële produc-

ten (exclusief sparen), wanneer dit stel steeds het voordeligste aanbod kiest in 

plaats van het gemiddelde aanbod. Ten opzichte van het minst voordelige aan-

bod kan de besparing oplopen tot 26,7%. 



 

4 Opmerkingen 

Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken zijn mogelijke voordelen gepresenteerd, die kun-

nen worden behaald door te shoppen voor financiële producten. Dit laat vooral 

zien dat shoppen duidelijke financiële voordelen oplevert voor huishoudens. In 

de voorgaande hoofdstukken is uitgegaan van verschillende typen huishoudens 

en productspecificaties. Of de voordelen daadwerkelijk kunnen worden behaald, 

is van verschillende aspecten afhankelijk. In dit hoofdstuk worden enkele kantte-

keningen beschreven, die van invloed zijn op het te behalen voordeel. Het kan 

zijn dat de gepresenteerde voordelen niet in alle gevallen (volledig) kunnen wor-

den gerealiseerd. Het kan echter ook zijn dat er juist nog meer voordeel is te 

behalen. 

 

Uitgangssituatie 

In de voorgaande hoofdstukken is uitgegaan van gemiddelde producten en door-

snee gezinssituaties. In de praktijk zal de uitgangssituatie per persoon en per 

huishouden verschillen, waardoor de potentiële voordelen lager maar ook hoger 

kunnen zijn. Van belang is namelijk dat bij veel producten persoonlijke situaties 

een rol spelen bij de uiteindelijk te betalen premie, de hoogte van spaarinleg of 

de hoogte van de te ontvangen rente. Denk bijvoorbeeld aan de overlijdensrisi-

coverzekering, waarbij veelal een opslag geldt als er sprake is van bepaalde ge-

zondheidsproblemen waardoor het risico voor de verzekeraar oploopt. Van deze 

echt persoonsgebonden situaties is in deze rapportage geabstraheerd. De con-

sument doet er altijd goed aan om premies/aanbiedingen op te vragen, die zijn 

afgestemd op de eigen situatie. 

 

Kwaliteitsverschi l len 

Bij het berekenen van de voordelen is steeds uitgegaan van bepaalde specifica-

ties van producten. Uitgaande van deze (basis)specificaties zijn prijzen/tarieven 

verzameld. Hoewel zo veel als mogelijk ernaar is gestreefd om dezelfde produc-

ten met dezelfde productdefinities op de hoofdkenmerken naast elkaar te plaat-

sen in de prijsvergelijking, kan niet worden uitgesloten dat er lichte verschillen 

zijn tussen de producten op detailniveau. Dit geldt bijvoorbeeld bij de autoverze-

kering, opstal- en inboedelverzekering, rechtsbijstandverzekering en reisverze-

kering. Bonus-malusregelingen bij autoverzekeringen kunnen bijvoorbeeld ver-

schillen, specifieke dekkingen kunnen enigszins verschillen tussen verschillende 

aanbieders, etc. Potentiële verschillen tussen producten zijn er zo veel mogelijk 

uitgefilterd, zodat steeds een zo goed mogelijke vergelijking kon plaatsvinden. 

  

Overstapkosten/-drempels 

In de berekeningen in de voorgaande hoofdstukken is uitgegaan van een huis-

houden dat een product opnieuw aanschaft. In veel gevallen heeft een huishou-

den reeds een product. De te behalen voordelen zullen dan moeten worden afge-

zet tegen de bestaande situatie. Daarnaast kan het zijn dat er kosten moeten 

worden gemaakt om over te stappen naar een ander product (bijvoorbeeld af-

sluitkosten). In de vergelijkingen zijn dergelijke kosten niet meegenomen. De 
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individuele uitgangssituatie van de consument is dus niet meegenomen in de 

vergelijkingen.  

 

Extra kortingen en pakketkortingen 

Veel aanbieders van financiële producten bieden extra kortingen wanneer een 

consument meer producten bij die aanbieder afneemt. Ook het afsluiten via een 

intermediair (bijvoorbeeld een vergelijkingssite) kan extra kortingen opleveren. 

Daarnaast kan voor verschillende producten ook worden onderhandeld over de 

prijzen/tarieven. Dergelijke extra kortingen kunnen de mogelijk te behalen voor-

delen vergroten. Voor zover geraadpleegde vergelijkingssites kortingen bieden, 

zijn deze meegenomen in de berekeningen. 

 

Alternatieve producten 

In de voorgaande hoofdstukken is uitgegaan van gespecificeerde producten, 

waarvoor prijzen/tarieven zijn verzameld. Daarbij is uitgegaan van doorsneepro-

ducten. In de praktijk kan het voor consumenten zinvol zijn om ook alternatieven 

in de vergelijking mee te nemen, die beter aansluiten bij de wensen. Zo is voor 

het sparen steeds uitgegaan van een internetspaarrekening met vrij opneembare 

tegoeden. Het kan zijn dat voor consumenten andere spaarvormen beter aanslui-

ten bij hun wensen, waarmee mogelijk hogere opbrengsten kunnen worden gere-

aliseerd. 

 

Verandering van prijzen/tarieven 

De voordelen die in de voorgaande hoofdstukken zijn gepresenteerd, zijn geba-

seerd op prijzen/tarieven die in maart-mei 2012 zijn verzameld. Hier is dus spra-

ke van een momentopname. Prijzen/tarieven zijn echter aan verandering onder-

hevig, zodat financiële voordelen van shoppen in de tijd ook kunnen veranderen. 

Zowel kleinere als grotere voordelen zijn daardoor mogelijk. 

 

 

 



 

5 Beschouwing 

In het onderzoek is het voordeel berekend, dat consumenten (alleenstaanden, 

gezinnen en stellen) kunnen behalen met online shoppen. Gebleken is dat dit 

voordeel substantieel kan zijn, ongeacht of men woont in een huurhuis dan wel 

een eigen woning heeft. Vooral het voordeel dat kan worden gerealiseerd door te 

shoppen voor een hypotheek is groot. Daardoor zijn de potentiële voordelen voor 

huishoudens met een eigen huis duidelijk groter dan voor huishoudens zonder 

eigen huis. In dat laatste geval hebben mensen ook minder financiële producten 

(geen hypotheek, geen opstalverzekering en ook aanmerkelijk minder vaak een 

rechtsbijstandverzekering). 

 

Het voordeel van het shoppen loopt uiteen van enkele honderden euro’s op jaar-

basis (wanneer men geen hypotheek heeft) tot mogelijk meer dan € 2.000 als 

men wel een hypotheek heeft. Dit voordeel kan de consument nog groter maken 

door het voordeel jaarlijks te sparen. Zo lang de inflatie lager is dan de spaar-

rente, wordt het voordeel alleen nog maar groter.4  

 

De consument doet er goed aan om te shoppen, om te zoeken naar het scherpst 

geprijsde aanbod voor de kwaliteit die de consument wenst. De vergelijkingssites 

kunnen daarbij zeker een hulpmiddel zijn. De consument zal ook echt rekening 

moeten houden met zijn eigen eisen, moeten kijken naar de kwaliteit van de pro-

ducten en naar de kwaliteit van de aanbieder en pas dan kiezen voor de scherpst 

geprijsde aanbieding  

 

In het onderzoek is gekeken naar het voordeel dat op losse producten kan wor-

den verkregen. Vaak zijn er pakketaanbiedingen met kortingen die opstapelen 

naarmate de consument meer producten bij een en dezelfde verzekeraar af-

neemt. De consument doet er dan ook goed aan om niet alleen te shoppen voor 

individuele producten, maar ook voor pakketten. 

 

Al met al laat het onderzoek zien dat er duidelijke voordelen zijn te behalen als 

de consument kritisch en prijsbewust shopt. 

 

 

 

 

4 Ervan uitgaande dat er nog geen belasting over de rente geldt in box 3. 
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