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Reizen doen we liefst met de kredietkaart op zak
Ook in 2018 is de kredietkaart erg in trek bij het organiseren van vakanties naar het
buitenland
Brussel, 05 juli 2018 – De komende weken en maanden trekken de Belgen weer massaal op vakantie.
Uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Beobank blijkt dat de kredietkaart cruciaal is voor
een zorgeloos verloop van de vakantie. Zo geeft 2 op 3 Belgen aan meestal of altijd de kredietkaart
te gebruiken ter voorbereiding van de vakantie, en ook voor uitgaven in het buitenland blijkt de
kredietkaart populairder dan cash en bankkaart.
Een enquête, uitgevoerd in opdracht van Beobank, toont aan dat de Belg graag goed voorbereid op
vakantie vertrekt. De meeste mensen leggen hun vakanties drie maanden of langer op voorhand vast.
Wanneer boekt u meestal uw zomervakantie?
Meer dan een half jaar op voorhand
Drie maanden tot een half jaar op voorhand
Twee weken tot drie maanden op voorhand
Een dag tot twee weken op voorhand
Ik ga nooit op vakantie

19,0%
33,7%
17,9%
4,1%
25,3%

Bij een goede voorbereiding hoort natuurlijk ook het boeken van transport en verblijf. Het
gebruiksgemak van de kredietkaart valt hierbij duidelijk in de smaak bij de Belg. Ook eens ter plaatse
is de kredietkaart het populairste betaalmiddel.
Vliegtuigtickets
Wanneer de Belg het vliegtuig neemt naar de
vakantiebestemming, boekt meer dan de helft
van de Belgen (56,7%) zijn vliegticket bij voorkeur
met de kredietkaart. Bij de jongste generatie is
dat nog niet helemaal ingeburgerd. Zo kiezen 18tot 34-jarigen vaker de bankkaart om te betalen.
Deze laatste kaart wordt minder populair
naarmate de leeftijd stijgt.

Hoe betaalt u bij voorkeur een
vliegtuigticket naar het buitenland?
Cash
Bankkaart

2,5%
40,8%

Kredietkaart
56,7%

Hoe betaalt u bij voorkeur voor uw
verblijf in het buitenland?
Cash
Bankkaart

9,6%
35,8%

Kredietkaart
54,6%

Boeken van verblijf
Als het gaat over het boeken van het verblijf in het
buitenland, geeft ook meer dan 1 op 2 Belgen aan
hiervoor bij voorkeur een kredietkaart te
gebruiken (54,6%). Meer dan 3 op de 10 gebruikt
hiervoor de bankkaart en bijna 10% geeft ten slotte
aan de voorkeur te geven aan een contante
betaling. Ook hier is dezelfde uitzondering
waarneembaar en grijpt de jongste generatie vaker
naar een bankkaart.
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Uitgaven in het buitenland
Ook bij betalingen ter plaatse in het buitenland blijft de kredietkaart het favoriete betaalmiddel voor
4 op 10 Belgen, voornamelijk bij de oudere generaties. Zo betaalt 46% van de 55-plussers in het
buitenlands liefst met een kredietkaart, terwijl dat bij de 35- tot 55-jarigen tot 35% zakt. Bij de 18- tot
34-jarigen betaalt slechts 32% liefst met de kredietkaart. Enkel in deze laatste leeftijdscategorie zijn
cash (34%) en de bankkaart (34%) populairder
dan de kredietkaart.
Hoe betaalt u het liefst ter plaatse in
het buitenland?
Dirk Verhaeghe, Head of Retail Products bij
Beobank: “De populariteit van cash betalingen
Cash
31,3%
neemt al jaren af. Betalen met de kaart wordt
algemeen
beschouwd
als
makkelijker,
Bankkaart
31,1%
eenvoudiger en veiliger. Jongere generaties
grijpen daarbij eerder naar de bankkaart, terwijl
Kredietkaart
oudere generaties meer op de kredietkaart
37,6% vertrouwen.”

###
Over de enquête:
De enquête werd in opdracht van Beobank uitgevoerd door IVOX in april 2018, bij 1.000 Belgen ouder dan 18
jaar.

Meer informatie:
Persdienst Beobank NV/SA
Sandrine Roberti de Winghe
+32 (0)478 828 729
sandrine.robertidewinghe@beobank.be
………………………………………………………………………….................
Over Beobank:
Beobank NV/SA is een Belgische bank, dochteronderneming van de Groep Crédit Mutuel Nord Europe, die gepersonaliseerde
producten en diensten aanbiedt aan particuliere klanten, aan zelfstandigen en aan kleine ondernemingen. Beobank heeft
een netwerk van 230 verkooppunten (eigen kantoren en zelfstandige agenten) die de klanten helpen bij de realisatie van hun
persoonlijke en professionele projecten. Zij kunnen er terecht voor flexibele en innovatieve betalingsoplossingen,
spaaroplossingen, consumentenkredieten, verzekeringen en beleggingen. Producten en diensten die aangeboden worden
met gevoel voor verantwoordelijkheid en respect. Beobank telt vandaag 620.000 klanten en 1.500 medewerkers in België.

Meer info: www.beobank.be
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