Onderzoek Tikata
zomer 2020

Input voor het onderzoek
De uitkomsten van het onderzoek zijn gebaseerd op de prijsdata die Tikata sinds begin 2017 dagelijks verzamelt voor meer dan 150 uitjes
in Europa.

Prijsdata Tikata 2020

We rekenen drie situaties door

Met Tikata houden we sinds begin 2017 voor ruim 150 dagjes uit

In de berekening kijken we naar drie situaties:

de prijzen van entreetickets bij inclusief alle kortingsacties.

- Het gezin koopt alle tickets aan de kassa
- Het gezin koopt tickets met de maximale online korting

Door prijsdata van 2018, 2019 en 2020 te vergelijken, krijgen we
een inzicht in prijsontwikkeling van tickets en van kortingen.
In de berekening houden we rekening met hetzelfde gezin als de
afgelopen jaren: vier personen van 35, 34, 10 en 6 jaar oud.

- Het gezin zet ook spaarpunten en abonnementen zoals Air
Miles, Jumbo punten en een ANWB lidmaatschap in

Uitkomsten onderzoek
#1 Dagje uit aan de kassa weer duurder dan vorig jaar

#3 Minder korting met spaaracties

35 dagjes uit kosten aan de kassa voor een gemiddeld gezin van

Opvallend is dat spaaracties en abonnementen dit jaar gemiddeld

vier personen € 96,58. Dat is 2,2% meer dan in 2019 (€ 94,46)

veel minder korting geven dan voorgaande jaren. Het gezin
betaalt met een maximale inzet van spaarpunten, bonnetjes en

#2 Online iets minder korting te halen in 2020

lidmaatschappen in 2020 € 48,37. Dat was in 2019 slechts

Een gemiddeld gezin betaalt € 76,63 door online naar korting te

€ 38,39

zoeken. Vorig jaar was dat € 74,29. Ten opzichte van de
kassaprijs is er in 2020 (20%) iets minder korting dan in 2019

Uiteraard blijft dit wel de beste manier van besparen op een dagje

(21,4%) te halen.

uit: het gezin bespaart € 48,21 (49,9%) ten opzichte van de
kassaprijs (was 59% in 2019)

Belangrijkste reden voor dit verschil is dat veel uitjes geen tickets
meer aan de deur verkopen en de online prijs en kassaprijs gelijk
getrokken hebben. Tot vorig jaar kreeg je online vaak nog een
paar procent korting.

Onderbouwing Prijsgegevens Tikata
Gemiddelde prijs
Voor 35 uitjes hebben we een drietal berekeningen
Kassa
Kassa

gemaakt en deze vergeleken met de uitkomsten uit 2017,
2018 en 2019:

Online
Korting

1.

“Kassa”: de kassaprijs voor een gezin van vier personen

2.

”Online”: de prijs voor het gezin met alleen online
acties, dus zonder bonnetjes en spaarprogramma’s
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“Sparen”: In deze berekening houden we rekening met
alle mogelijk spaaracties, abonnementen en
kortingsbonnen

2017
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Uitgangspunten

•

De 35 uitjes: Dierenpark Amersfoort, Apenheul, AquaZoo, Archeon, Artis, Avifauna, Beekse Bergen. Blijdorp, Bobbejaanland, Burgers’ Zoo, Dierenrijk, Dolfinarium, Drievliet, Drouwenerzand, Duinrell, Efteling, GaiaZoo, Hellendoorn, Julianatoren, Linnaeushof, Madurodam,
Mondo Verde, Neeltje Jans, Ouwehands Dierenpark, Phantasialand, Plaswijckpark, Plopsa Coevorden, Sea Life Scheveningen, Slagharen, Tikibad, Toverland, De Waarbeek, Walibi Holland, Wildlands en ZooParc Overloon

•

Het gemiddelde gezin bestaat uit: 2 volwassenen (35 en 34) en 2 kinderen (10 en 6). We gaan er van uit dat het kind van 10 groter dan 1.40m is

•

De berekening is gemaakt op maandag 13 juli 2020 en gaat uit van een dagje uit op zaterdag 25 juli 2020

Prijsontwikkeling Kassa
Als we de kassaprijs van 2020 vergelijken met die van 2019 valt op dat:

•

Gemiddeld kosten de 35 parken € 96,58 aan de kassa

•

De gemiddelde kassaprijs is daarmee 2,2% hoger dan in 2019

•

4 van de 35 parken hebben hun prijs verlaagd (max -5%)

•

12 parken hebben hun prijs ongewijzigd gelaten

•

19 parken hebben hun prijs verhoogd (max +16%)

Prijsontwikkeling Online acties
Als we de prijs inclusief online acties van 2020 vergelijken met die van 2019
valt op dat:
•

Met online acties bespaart een gemiddeld gezin € 19,95 op een dagje
uit. Dat is 20% korting ten opzichte van de kassaprijs.

•

Gemiddeld kosten dezelfde parken met online acties € 76,63. Dat is
3,2% meer dan in 2019

•

7 van de 35 parken zijn met online acties goedkoper dan in 2019

Prijsontwikkeling met bonnetjes
Als we de prijs voor de 35 uitjes bereken voor hetzelfde gezin, maar nu
rekening houden met een onbeperkt aantal spaarpunten, bonnetjes en
lidmaatschappen dan valt op dat:
•

Gemiddeld kosten de 35 uitjes € 48,37

•

Met bonnetjes en spaarprogramma’s bespaart een gemiddeld gezin
dan € 48,21 ten opzichte van de kassaprijs (49,9% korting) Dat is flink
minder dan de 59,3% korting die je in 2019 kon krijgen.

•

4 van de 35 parken zijn op deze manier goedkoper dan 2019

•

Opvallend zijn de grote verschillen t.o.v. 2019. De prijzen liggen
tussen 100% goedkoper* dan in 2019 en 69% duurder dan in 2019

* Voor Walibi Holland is er in 2020 een deal met Air Miles beschikbaar waardoor je, met voldoende Miles gratis
tickets krijgt. In 2019 was die deal er niet en betaalde je met bonnetjes € 76,16 voor een dagje Walibi

Over Tikata
Tikata brengt sinds begin 2017 onafhankelijk alle mogelijke
kortingsacties voor ruim 150 dagjes in Nederland, België en
Duitsland in kaart.
• Dagelijks controleren we 200 aanbieders van tickets voor
een dagje uit
• Het aantal verschillende tickets in de database schommelt
tussen de 4.000 en 6.000
• Maandelijks bezoeken ongeveer 100.000 mensen Tikata
• Met onze unieke calculator hoeven gebruikers niet langer
zelf te puzzelen, maar berekenen ze binnen 1 minuut de
beste deal voor hun groep

Meer info & contact
Wil je meer weten over dit onderzoek of Tikata? Neem dan contact met
ons op via +31 622 71 78 89 of matthijs@tikatadeals.com
Disclaimer
Dit rapport is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de inspanning om juiste en up-to-date informatie te verstrekken, is dit geen garantie voor de
inhoud, volledigheid, accurate en correcte inhoud van de informatie. Op geen enkele manier kan de auteur aansprakelijk worden gesteld voor schade die
voortkomt uit gebruik van informatie van dit rapport.

