
Nederland
betaalt met 
iDEAL, 
al 15 jaar!

Op welk apparaat

Bijna de helft van
de online shoppers

shopt voornamelijk op 
laptop of desktop.

Ongeveer een derde 
gebruikt hiervoor meestal
de smartphone.  

Gebruikt alles evenveel.  

Gebruikt meestal een tablet.  

Waar shoppen Nederlanders het liefst?
Van alle Nederlanders webwinkelt een kwart het liefst tussen de lakens.

Ouderen (55+) doen dit nauwelijks (4%).
Zij bestellen liever 

op de bank aan een bureau aan de
keukentafel

Bron: Onderzoek uitgevoerd door Ruigrok NetPanel
in opdracht van iDEAL (oktober 2020).

Ongevraagd een betaalverzoek?
Geen tweede date.

Een derde van de gebruikers is 
het eens met de stelling;
 
‘Als ik na een eerste date 
ongevraagd 
een betaalverzoek ontvang,
volgt er geen tweede date’. 

Eerst saldo checken!
Jongeren zijn echte saldocheckers. Zij checken 
het vaakst hun saldo als ze iets online kopen,
zowel voor als na de aankoop.

Saldocheck
voor verkoop

Saldocheck
na verkoop

Jongeren (16 – 24 jaar) Ouderen (65+) 

69%

48%

62%

44%

45%

30%

12%

12%

Jongeren
shoppen
het liefst

vanuit bed!

60%

De meeste online shoppers doen
hun aankopen thuis op de bank 

vs

69% 58%

Bij vrouwen is het aandeel shoppers vanuit bed 
iets hoger dan bij mannen. 

vs

27% 20%
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Verdeling iDEAL-transacties

Populair bĳ jong en oud

Online funshoppen

iDEAL wordt steeds vaker gebruikt bij:

Iets meer dan de helft 
shopt wel eens 
wanneer ze niet 
echt iets nodig hebben. 

Frequente shoppers en 
jongeren winkelen vaker 
voor de lol dan anderen.

Aantal iDEAL-transacties 

iDEAL QR

70%

94% 87%

77%

JongerenFrequente
shoppers

Vol winkelmandje: kiezen bĳ afrekenen
De helft van de vrouwen gooit haar online winkelmandje vol en maakt pas bij het afrekenen een definitieve
keuze. Bij de mannen doet een kwart dat ook. Jongeren hanteren deze strategie veel vaker dan ouderen.

Online kopers in de 
leeftijd 20 t/m 39 jaar
rekenen het vaakst af 
met iDEAL  

Ook bij 
65-plussers is 
iDEAL populair  

50% 25% 59% 16%

Vrijdag is de favoriete 
iDEAL-betaaldag:  

Verdeling iDEAL-transacties in 2020 (Q1  

transacties per dag  

Favoriete betaaldag

> 2,4 miljoen

Op een zaterdag
zijn er ongeveer

transacties per dag  
2 miljoen

e-commerce
Nederland

2005

Introductie
iDEAL

Oktober 2005

Percentage
online shoppers

die iDEAL
gebruiken

verwachting
865 miljoen

220 miljoen

69 miljoen

4 miljoen

1% 78% 87% 99%

1e betaling
gefeliciTAART.nl

2006 2010 2015 2020

verkeers-
boetes

abonnementen belasting-
aanslagen

energie-
rekeningen

23%

buitenland

23%

C2C

22%

overig

40%

2016
Introductie
iDEAL QR

Voornamelĳk ingezet bĳ
collectes voor goede doelen

2018
52 duizend
iDEAL QR
betalingen

Steeds vaker ingezet bĳ
webshops en facturen

2019
830 duizend

iDEAL QR
betalingen

Groei richting terrassen,
foodtrucks, strandtenten

2020

verwachting
> 4 miljoen
iDEAL QR
betalingen

Een groei van 392%
ten opzichte van 2019

Kĳken, kĳken en … kopen
Mannen struinen vaker dan vrouwen het hele 
internet af voor ze een online aankoop doen. 

vs

33% 42%
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