Één op de drie baasjes verkiest hond of kat boven eigen partner
Amsterdam, 3 juli 2018 – Één op de drie huisdiereigenaren heeft aangegeven liever tijd te
spenderen met hond of kat dan met eigen partner. Dit is gebleken uit een onderzoek van
e-Kortingscode met 1.918 honden- en katteneigenaren. Uit deze nieuwe statistieken blijkt
ook dat ongeveer 40% van deze eigenaren veel meer aandacht besteed aan hun hond of
kat dan aan hun wederhelft.
Het huisdier, vaak hond of kat, heeft in vele huishoudens en gezinnen een liefdevolle plek.
Om eens in kaart te breng hoeveel waarde eigenaren hechten aan hun huisdier, is door eKortingscode een onderzoek gedaan onder 1.918 honden- en katteneigenaren. Deze nieuwe
resultaten geven aan dat voor vele eigenaren hun huisdier erg belangrijk is, soms nog
belangrijker dan de eigen partner.

Hond zeurt niet
Uit de respondenten is gebleken dat veel eigenaren het gezelschap van hun huisdier erg op
prijs stellen, sterker nog: meer dan de helft spendeert vaak liever tijd met hun huisdier dan
met hun partner. De reden? Hun huisdier zeurt niet, praat niet constant terug en zijn altijd
goed gehumeurd. 3 op de 10 eigenaren zegt dat hun huisdier betere luisteraars zijn dan hun
partners, terwijl 45% het kan waarderen dat ze door hun huisdier nooit beoordeeld of
bevraagd worden. De meest opvallende statistiek was misschien wel dat maar liefst 14% van
de baasjes liever de rest van hun leven door zou brengen met hun huisdier dan met hun
partner.

Valentijnsdag
Ook werden er ook een aantal leuke statistieken omtrent Valentijnsdag en huisdieren. Zo gaf
6% aan dat ze met Valentijnsdag hun huisdier een cadeautje had geven met een gemiddelde
waarde van €30. 1 op de 10 ging een speciale wandeling maken met hun hond op 14
februari. Tot slot heeft op deze dag 1 op de 20 een film gekeken met hun huisdier of wat
quality time vrijgemaakt.

Opmerkelijk veel liefde voor huisdier
Ondanks dat de hond of kat het over het algemeen toch nét niet wint van de partner
(partners besteden gemiddeld op een dag 20 minuten meer aandacht aan elkaar dan aan
huisdier) blijkt uit dit onderzoek dat baasjes toch wel heel erg gesteld zijn op hun huisdier en
bereid zijn er veel liefde, tijd, energie en geld aan te besteden. “Dit wordt nog maar eens
onderstreep door het feit dat 42% hun huisdier liever kust en knuffelt dan iemand anders in
hun leven”, sluit Sophie Bakker van e-Kortingscode af.

Over e-Kortingscode
Regelmatig onderzoekt e-Kortingscode onder haar ruim 260.000 leden diverse topics in de
consumentenmarkt. In samenwerking met het ledencollectief verzamelt dit platform
dagelijks de beste acties, kortingen en kortingscodes van ruim 4.600 Nederlandse webshops.
Het gebruik van de diverse deals op e-Kortingscode zijn gratis voor alle gebruikers.
Bron: e-kortingscode.nl/#onderzoek

Één op de drie baasjes verkiest
hond of kat boven eigen partner

1 op 3 eigenaren gaat liever met
huisdier om dan met hun partner

40% van de eigenaren besteedt meer
aandacht aan huisdier dan aan partner

3 op de 10 vindt hun huisdier een
betere luisteraar dan hun partner

?
?

45% kan het waarderen dat
huisdier niet oordeelt

14% van de eigenaren wordt liever
oud met huisdier dan met hun partner

42% knuffelt liever met een
huisdier dan met iemand anders

