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De Belg voert zijn betalingen uit op het werk. Dat blijkt uit gebruikscijfers van Zoomit, een gratis dienst in
waarmee de consument facturen snel en gemakkelijk kan afhandelen via pc-banking.
Uit de gebruikscijfers blijkt dat de Belg zijn facturen voornamelijk betaalt tijdens de werkuren. In totaal gebeurt maar
liefst 79% van alle betalingen tijdens de werkweek, goed voor zo’n 109 877 betalingen per werkweek.
'Het lijkt erop dat we allemaal wachten tot we op het werk aankomen om onze betalingen uit te voeren', aldus Christian
Luyten, woordvoerder van Zoomit. 'We stellen een piek vast van de betalingen om 9 uur ’s ochtends. Op dat moment
worden er gemiddeld 13.048 betalingen uitgevoerd, oftewel 217 per minuut. Ook de uren daarna blijken erg populair. Om
10 uur worden er nog zo’n 11.072 betalingen uitgevoerd, om 11 uur daalt het aantal tot 9.803.' De voormiddag blijkt dus
het geliefkoosde moment van de Belg om aan de slag te gaan met zijn facturen. In totaal wordt 30% van alle facturen in
Zoomit betaald tussen 9 uur ’s ochtends en 12 uur ‘s middags.
In het weekend wordt amper 21% van de betalingen uitgevoerd. Nochtans hebben we op zaterdag en zondag net veel vrije
tijd die we kunnen besteden aan bijvoorbeeld onze betalingen. 'Facturen betalen blijft een taak die mensen associëren met
het werk en niet met hun vrij tijd', verklaart Christian Luyten, woordvoerder van Zoomit. 'Dat de meeste betalingen door
de week gebeuren, is hiervan een bevestiging.' De populairste dag is woensdag met 17% van alle betalingen. Hierna volgen
maandag (16,5%), dinsdag (16%), donderdag (15%) en vrijdag (14,5%).
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