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Online-kerstaankopen gaan dit jaar
voor records zorgen
Gisteren, 10:39 in FINANCIEEL

Met de feestdagen in aantocht zijn kleine praktische zaken voor in huis
populair, maar ook drogisterijspullen, kerstkleding, en de traditionelere
kerstcadeaus zoals spelletjes, kinderspeelgoed en lingerie. Daarnaast
verkopen gourmet- en fonduestellen ook goed, net als scheerapparaten
en andere kappersspullen, en ook eten en drinken. Jongen verwacht dat
de omzet van webwinkels "giga de lucht in" zal gaan, maar kan geen
concrete prognose geven.

De online-consumentenbestedingen en online-aankopen bleven na de
eerste twee kwartalen van dit jaar ook in het derde kwartaal doorgroeien,
meldt Thuiswinkel.org op basis van de eigen Thuiswinkel Markt Monitor.
De consumentenbestedingen stegen met 4 procent naar 5,7 miljard euro,
de online-aankopen groeiden met bijna een kwart meer naar 75,9 miljoen
euro. Ongeveer de helft van de online-aankopen werden met de
smartphone gedaan. Die aankopen groeiden flink, van 38 procent vorig
jaar naar 45 procent.
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Coronacrisis

Vooral spullen voor in huis, eten en sport en recreatie werden veel meer
gekocht. In sommige categorieën verdubbelden de aankopen zelfs, wat
volgens de monitor betekent dat er veel meer Nederlanders producten
online zijn gaan kopen. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar
kwamen er ongeveer 760.000 online-shoppers bij, een stijging van 7
procent. Dat is volgens de monitor te wijten aan de coronacrisis, omdat
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het aantal shoppers het derde kwartaal vorig jaar nog gelijk was aan het
jaar daarvoor.

Volgens Thuiswinkel.org zijn de versoepelingen van de
overheidsmaatregelen in de zomer ook terug te zien in de cijfers van het
derde kwartaal. In de reisbranche zorgden ze voor een minder harde
daling van de cijfers, maar niet voor positieve cijfers. Door de coronacrisis
gingen minder mensen op vakantie. De vakantiegangers besteedden
minder en kozen voor goedkopere vakanties.

Reizen

De online-uitgaven aan pakketreizen daalden het derde kwartaal met 77
procent ten opzichte van vorig jaar, losse vliegtickets en accommodaties
kelderden met 41 procent. Vanwege de grote terugval in online-aankopen
in de reissector, denkt Jongen niet dat het totale aantal online-aankopen
dat van vorig jaar zal overtreffen. "Miljarden aan vliegtickets en vakantie-
aankopen zijn weggevallen."

Nu u hier bent...

Ook tijdens de lockdown zijn onze journalisten dag en nacht voor u in de
weer. Wij houden u op de hoogte van het laatste nieuws en stellen
kritische vragen: waarom is ons land later met de introductie van een
vaccin dan sommige buurlanden, worden economische belangen niet
onevenredig geschaad, en heeft het kabinet nu wel een plan voor hoe het
na de lockdown verder moet? Ondertussen hangt een snoeihard oordeel
over de toeslagenaffaire als een donkere wolk boven dit kabinet.

Juist nu is de behoefte aan betrouwbare informatie groot. Feiten, geen
geruchten, toegankelijk en helder verwoord. Nederland is op slot, De
Telegraaf blijft open.

Als abonnee heeft u volledige toegang tot al onze video’s, podcasts,
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analyses en artikelen en draagt u bij aan de betaalbaarheid van
onafhankelijke journalistiek. Duizenden gingen u voor.

Kies zelf een voordelig abonnement wat bij u past.
Bent u al abonnee? Log hier in.
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