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Kerst heeft Sinterklaas verslagen 
 
Delft, 14 december 2018 – Nederland geeft meer uit aan kerstcadeautjes dan aan 
Sinterklaas. Dat blijkt uit het jaarlijkse kerstonderzoek van Lootjestrekken.nl. Per 
persoon geven we gemiddeld ruim 130 euro uit aan kerstcadeautjes. Dit was vorig 
jaar nog minder dan 120 euro; een stijging van ruim 10%. De totale uitgave van de 
Nederlandse bevolking aan kerstcadeaus is hoger dan de totale besteding rondom 
Sinterklaas. 
 
Lootjestrekken.nl doet elk jaar een representatief onderzoek naar de beleving van de 
feestdagen onder Nederlanders van 18 jaar en ouder. “Hier komen elk jaar verrassende 
uitkomsten uit”, zegt Arjan Kuiper van Lootjestrekken.nl. “Zo blijkt dat het aantal mensen 
dat online lootjes trekt met kerst, is toegenomen met 40% ten opzichte van 2017. Maar 
liefst 85% van de Nederlanders geeft aan kerst te vieren, terwijl 57% sinterkaas viert.” 

Voorpret 
Kerst omvat voor de meeste mensen duidelijk meer dan alleen de kerstdagen zelf. Ook de 
voorbereiding wordt serieus aangepakt. Van de respondenten geeft 28% aan dat het inslaan 
van de boodschappen de meeste moeite kost. Voor 22% is dat het maken van het kerstdiner. 
Met de voorbereiding is men gemiddeld 2 tot 3 dagen bezig. Het meeste plezier beleeft 30% 
van de mensen aan de aankleding en versiering van het huis. Het maken van het 
kerstdiner is voor 25% het leukste onderdeel van de voorpret. 

Over Lootjestrekken.nl  
Lootjestrekken.nl biedt consumenten al 18 jaar de mogelijkheid om gratis online lootjes te 
trekken. De lootjes kunnen getrokken worden zonder bij elkaar te komen. Sinds vorig is het 
ook mogelijk om lootjes te trekken via WhatsApp en Facebook Messenger.  
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Het onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 1000 Nederlanders 
vanaf 18 jaar.  

Het beeldmateriaal bij dit persbericht is vrij te downloaden voor online publicatie: 
https://www.lootjestrekken.nl/pers  

Voor meer informatie over het persbericht en het onderzoek kunt u contact opnemen met 
Viola Nettinga van Lootjestrekken.nl: E | hq@meetrixonline.nl – T | 070 – 41 55 994 
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