•Maak een overzicht van alle producten in de
koelkast/vriezer/voorraadkast.

Stap 1

•Bekijk alle aanbiedingen van de supermarkt(en) in jouw omgeving en
vergelijk de prijzen. Hou een maximale afstand voor de te bezoeken
supermarkten als grens aan, want de gemaakte reiskosten moeten
wel opwegen tegen de bespaarde kosten van je boodschappen.

•Schrijf je boodschappenlijstje het liefst op de looproute van die
winkel, zodat je zo efficiënt mogelijk boodschappen kan doen en zo
min mogelijk de kans hebt op impulsaankopen.

Stap 2

•Betaal zo min mogelijk de volle prijs en ga voor minimaal 30% korting!
Maak je weekmenu gebaseerd op de huidige aanbiedingen. Let vooral
op aanbiedingen zoals: 50% korting (of meer!), 1+1 en 2 voor de prijs
van 1. Sla van dit soort aanbiedingen groot in.

•Koop geen producten alleen omdat ze in de aanbieding zijn. Zorg wel
dat het producten zijn die jij of je gezin ook echt gebruiken en nodig
hebben.

Stap 3

•Sla groot in bij seizoensuitverkoop, denk aan uitverkoop na de kerst,
Pasen, etc.
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•Vul deze boodschappenlijst vervolgens aan met de overige
benodigdheden voor de weken waarvoor je boodschappen gaat doen.
Hou in je achterhoofd dat je in de tussentijd niet meer teruggaat naar de
winkel om impulsaankopen te vermijden.

Stap 4

•Onderzoek of er bij jou in de buurt een groente-/fruitkraam staat of een
lokale groente-/fruitteler die goedkoper is dan je supermarkt. Hou altijd
rekening met de lokale seizoensgroenten/-fruit. Voorgesneden groente
is niet alleen duurder, maar het bederft ook eerder dan ongesneden
groente.

•Ga het liefst vroeg op de dag boodschappen doen als het rustig is en
nadat je hebt gegeten. Op deze manier heb je de rust en ruimte in de
winkel en geen hongerprikkels die impulsaankopen tot gevolg hebben.

Stap 5

•Kijk tijdens het winkelen goed in de schappen naar de opvallende
aanbiedingskaartjes. Deze aanbiedingen staan niet altijd vermeld in de
folder, want dit is ook afhankelijk van de voorraad van de supermarkt.
Ook zijn er soms producten met stickers die 35% korting geven omdat
het product tegen de datum loopt. Deze producten zijn niet van de ene
op de andere dag ineens bedorven (bekijk de dvd ‘Taste the Waste’) en
kijk op je lijstje of dit product wellicht goedkoper is dan iets op je
huidige boodschappenlijst.

•Hou je tijdens het boodschappen doen aan je boodschappenlijstje en
gebruik anders een winkelmandje in je boodschappenwagen om je
impulsaankopen in te leggen. Voordat je naar de kassa gaat bekijk je
deze producten stuk voor stuk en ga eerlijk voor jezelf na of je ze echt
nodig hebt. Wees dapper en leg ze terug! Anders heb jij je
voorbereidende werk niet goed gedaan en is je boodschappenlijst dus
blijkbaar niet compleet.

Stap 6

•Soms geeft een klantenkaart extra korting, op het totaalbedrag of op
bepaalde items. Bij Gamma krijg je kortingsbonnen voor bepaalde
producten of een korting op je volgende aankoop. Bij Kruidvat spaar je
voor korting op producten met een klantenkaart en je ontvangt
dagelijks een mail met een aanbieding. Met Airmiles spaar je bij 14
deelnemende bedrijven voor korting op allerlei artikelen.
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Stap 7

•Controleer na het afrekenen (in de winkel!) of alles goed is aangeslagen
op de bon en of je kortingen juist zijn berekend. Aan de hand van je
boodschappenlijstje met de prijzen er bij, heb je al een indicatie van de
totaalprijs.
•Bij thuiskomt eerst alle bederfelijke producten inruimen in de vriezer en
koelkast op volgorde van gebruik in je weekplanning.
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