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Wat ben jij eigenlijk kwijt aan vaste lasten? En hoe kan dat goedkoper? De nieuwe app
Bencompare van internetondernemer Ben Woldring maakt het makkelijker voor je,
maar daar lever je wel wat privacy voor in.

ANP XTRA
'Het is belangrijk dat het goed gebeurt'

Als dertienjarige jonge richtte Woldring in 1998 Bellen.com op. Inmiddels is het aantal
vergelijkingssites dat hij heeft niet meer op één hand te tellen. Zijn laatste onderneming moet
ervoor zorgen dat je makkelijker inzicht krijgt in je vaste lasten én in hoe het goedkoper kan.

Alles op één plek
‘De app helpt consumenten om slimme reminders te ontvangen als zaken goedkoper
kunnen’, zegt Woldring. ‘Dus niet meer al je contracten in schoenendozen, ordners of in
Dropbox, maar alles overzichtelijk bij elkaar op één plek.’
En met alles bedoelt Woldring ook echt alles: van sportschoolabonnement tot
zorgverzekering, van energiecontract tot autoverzekering en van streamingdiensten tot
tijdschriften.

Inzicht in je bankgegevens
Om inzicht te krijgen in je gegevens, moet je als consument zelf je contracten in de app
zetten, maar de bedoeling is dat dit in de toekomst sneller en makkelijker gaat. ‘Bijvoorbeeld
met PSD2’, zegt Woldering.
PSD2 is een nieuwe Europese optie waarmee je bedrijven toegang kunt geven tot je
betaalrekening. Als je dat toestaat, krijgt de app dus inzicht in je bankgegevens. Het zou
begin dit jaar worden ingevoerd, maar Nederland heeft de Europese deadlines niet gehaald.
https://www.bnr.nl/nieuws/financieel/10338995/je-vaste-lasten-omlaag-maar-tegen-welke-prijs

1/2

31-1-2018

Je vaste lasten omlaag, maar tegen welke prijs? | BNR Nieuwsradio

Consument in control
Woldring benadrukt dat je zelf in de hand houdt met wie jouw gegevens gedeeld worden:
‘We verkopen je data niet aan de aanbieders. In de app kun je een vinkje aanzetten
waardoor je tips ontvangt voor de beste deal. De app analyseert dan of het slimmer kan en
leert jouw voorkeuren kennen. Maar de consument is in control.’
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