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In deze les
Nergens anders dan op het gebied van pricing wijkt het menselijke gedrag 
af van de rationele ideaalsituatie. Talloze studies laten zien hoe kleine 
‘randzaken’ toch een groot e!ect hebben op prijsperceptie. Van oudsher 
was pricing het terrein van de rationele econoom, maar om het onderste 
uit de pricing kan te halen is een psychologische blik onontbeerlijk. 

Een prijs staat nooit op zichzelf. Ons prijsgevoel – is de prijs hoog, laag of 
precies goed? – is in grote mate afhankelijk van nummerieke psychologie, 
design, omliggende producten en aanbiedingscommunicatie. Dit maakt 
prijsperceptie in grote mate stuurbaar. In deze les ontleden we de 
technieken waarmee je de prijsperceptie van een klant doelgericht kunt 
beïnvloeden.

Waarde in het Brein (les 6.1)
Het kijken naar een prijskaartje roept dezelfde neurale reactie op als het 
slaan met een hamer op je duim. Dat hebben we te danken aan onze insula: 
het hersengedeelte dat veel te maken heeft met negatieve processen zoals 
pijnverwerking en negatieve anticipatie. De insula licht op wanneer je naar 
een prijskaartje kijkt. 

Doel van veel psychologische prijstechnieken is om de focus weg te nemen 
van de pain (prijs) en te richten op de gain (product).
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Hoe ons brein omgaat met pricing

 Ð Loss aversion. Iets verliezen is pijnlijker is dan dat hetzelfde winnen 
leuk is. Omgekeerd: hoe 
minder focus op verlies, des 
te meer we uitgeven. Daarom 
geven we pinnend meer uit 
dan met cash.

 Ð Mental accounting: Niet 
iedere euro is hetzelfde in 
ons brein. Het voelt veel 
erger als je een filmkaartje 
van 10 euro verliest dan 
wanneer je een briefje van 10 
euro verliest, ook al heeft dit 
dezelfde waarde. Doordat je 
onbewust potjes in je brein 
maakt voor verschillende uitgaven, vind je een kaartje van 10 euro 
(die dus valt onder het ‘vermaakpotje’) meer waard dan 10 euro uit je 
algemene potje. 

 Ð Het denomination e!ect: Je geeft sneller een biljet van 20 euro uit 
(als je er vijf hebt) dan één briefje van 100 euro. We zijn zuinig op ons 
laatste briefje.

Het getal (les 6.2)

Bij pricing denken we in de eerste instantie aan de prijs als getal. Hoe 
ontleent ons brein waardeperceptie aan getallen?

Klassieke economie – en de werkelijkheid

De relatie tussen prijs en vraag kent vier verschijningsvormen:

 Ð Rational demand curve. Vraag daalt lineair waar prijs toeneemt.
 Ð Het minimumprijs-e!ect. Een computer van 90 euro koop je niet, 

want dat kan bijna niet goed zijn. Er moet dus een minimumprijs zijn.
 Ð Het prestige-e!ect. We kopen het product om te laten zien dat we 

het ons kunnen veroorloven.
 Ð Price indi!erence. De vraag is afnemend, maar niet lineair. Dit komt 

omdat er een bepaalde prijsrange is waarbij het ons niks uitmaakt 
wat het kost. 
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De prijs-kwaliteit heuristiek

De verkoop van het whiskymerk Chivas Regal was aanvankelijk niet om 
over naar huis te schrijven. Totdat ze de prijs verdubbelden en de verkoop 
van het merk omhoog schoot. De reden is de prijs-kwaliteit heuristiek: 
‘wat duur is, is goed’. Deze heuristiek is bijzonder sterk in het vormen van 
verwachtingen en zelfs productervaring.

 Ð Wanneer werkt het? Het e!ect is extra groot bij onbekende 
categorieën, producten met een subjectieve ervaring en bij FMCG-
producten.

 Ð Van verwachting tot ervaring. De heuristiek heeft vergaande 
gevolgen op productervaring. Zo werken zelfs pijnstillers meetbaar 
beter wanneer de gebruiker gelooft dat ze duur zijn.

Prijsacceptatie

Bij het bepalen of een prijs hoog of laag is, gaan we uit van een 
referentieprijs. Deze referentieprijs komt deels uit ons geheugen (we 
weten dat een ‘Patatje met’ grofweg rond de "2.00 kost) maar ook door 
de direct omringende context van producten. Hoe minder ervaring we 
hebben met een categorie, des te minder we ons kunnen beroepen op 
prijsgeheugen.

De breedte van prijsacceptatie hangt af van:

 Ð Winkel. Winkels waar we vaak komen hebben een smallere 
prijsacceptatie.

 Ð Categoriebekendheid. Hoe bekender we zijn met de categorie, des 
te smaller de prijsacceptatie.

 Ð Merk. A-merken kennen een bredere prijsacceptatie.
 Ð Humeur. Bij positieve stemming accepteren we hogere prijzen.
 Ð Winkelbeleving. Positieve winkelbeleving en cues verhogen 

prijsacceptatie.
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Wat maakt een prijs fijn? 

"4.27 is lager dan "4.28. Toch blijkt in dit geval de lagere prijs 
meer prijspijn op te leveren. De reden zit hem in de psychologie van 
getalsverwerking: het ene getal is fijner dan het andere.

Hoe gemakkelijker een prijs te verwerken is, des te positiever we erover 
voelen. Dit is price fluency. Fluency wordt geholpen door:

 Ð Factor 1: Rekenreeks
 20,40   Vermenigvuldiging
 123,45  Doortellen
 37,10   Optellen
 84,40   Aftrekken
 3,70   Samen rond

 Ð Factor 2: Symmetrie
 80,08   Symmetrie
 40,40   Herhaling

 Ð Ingesleten associaties
 ,99   Aanbieding
 3   Geluksgetal (westers)
 7   Geluksgetal (westers)
 8   Geluksgetal (China)

Disfluency leidt daarentegen tot een sterkere verwerking van de prijs. Dit 
kan gunstig zijn voor extreem lage prijzen, waarbij extra prijsfocus juist 
positief kan werken.

Rond versus specifiek
Specifieke prijzen maken mensen iets rationeler. Ook vormen ze een 
sterk startpunt in onderhandelingen. Ronde prijzen maken mensen iets 
emotioneler en juist zwak in onderhandelingen.
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Wat maakt een prijs fair? 

Het brein is lui. Het doet zo min mogelijk moeite om de dag door te komen. 
Het komt daarom niet snel voor dat een prijsconstructie de alarmbellen in 
ons brein doet rinkelen. Behalve bij onrecht: wanneer we het gevoel hebben 
dat klanten niet gelijk behandeld worden, dan ervaren we een sterk gevoel 
van unfairness. Drivers van unfairness:

 Ð Marktopportunisme vinden we unfair. Prijsverhoging kunnen we 
slikken, zolang gevoelsmatig de winst gelijk blijft.

 Ð Verschillende behandeling van klanten bij eenzelfde product vinden 
we unfair. 

 Ð Industrienormen bepalen in hoeverre we verschillende behandeling 
dulden. Dit verklaart waarom een stadion wel premium stoelen 
heeft en een restaurant niet. Verschillende industrieën hebben 
verschillende normen. 

Fairness: een kwestie van framing

De eerlijkheid van een prijsconstructie blijkt sterk beïnvloedbaar door 
framing:

Een golfclub krijgt steeds meer 
leden. Om de baanbezetting 

gebalanceerd te houden maken ze 
de piektijden 20" duurder.

Een golfclub krijgt steeds meer 
leden. Om de baanbezetting 

gebalanceerd te houden maken ze 
de daltijden 20" goedkoper.

Unfair Fair

De ene klant betaalt een hogere 
prijs voor producten dan de 

andere klant.

Unfair Fair

Trouwe klanten krijgen een vaste 
klanten korting.
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Design, Presentatie & Context (les 6.3)

Welke technieken heb je – los van de prijs zelf – tot je beschikking om 
prijsfocus te laten afnemen en de focus te verleggen naar de positieve 
aspecten van het product. In deze sectie belichten we prijsdesign, -context 
en -communicatie.

1. Prijsdesign

De volgende technieken maken prijs aantrekkelijker door simpelweg het 
design aan te passen.

 Ð Eurotekenpijn. Valutasymbolen doen zeer en het verwijderen ervan 
heeft vaak positieve gevolgen op verkoop. Maar haal deze alleen weg 
als duidelijk is dat het getal een prijs betreft.

 Ð Decimalen. Hoe korter, hoe beter. Plaats getallen achter decimalen 
in superscript en laat bij ronde prijzen de decimalen geheel achterwege.

 Ð Aantal lettergrepen. Hoe meer lettergrepen, des te steviger de 
prijs aanvoelt. Bijvoorbeeld: vijf lettergrepen (ze-ven-en-zes-tig) 
tegenover vier lettergrepen (acht-en-zes-tig).
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 Ð Uitlijning op het prijskaartje. Uitlijning links voelt voordelig. 
Uitlijning rechts voelt kwalitatief en luxe. 

 Ð Hiërarchie in prijsdesign. Hoe meer focus op de prijs, des te lager 
de verkoop. Haal je voordeel uit kleur, grootte en dikte.

2. Prijscontext

De volgende technieken maken prijs aantrekkelijker door de context te 
veranderen.

 Ð Prijsverschil. Prijs soortgelijke producten niet identiek. Kleine 
prijsverschillen helpen om de keuze makkelijk te houden. Wisselende 
prijzen leidde bij kauwgom tot een toename in conversie van 46# 
naar 77#.

PRICING PSYCHOLOGIE
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 Ð Anchoring & Contrast. Verhoog referentieprijs met duur 
product. Doordat prijzen relatief worden verwerkt, verlaagt dit de 
prijsperceptie van het target product. Anchoring werkt het best met 
een specifieke prijs.

 Ð Orden op hoogte. Plaats duurdere producten hoger dan 
goedkopere producten om shoppers vaker naar duurdere opties te 
laten grijpen. 

 Ð Assimilatie. Creëer een prijsstandaard door veel soortgelijke prijzen 
toe te voegen.

PRICING PSYCHOLOGIE
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 Ð Decoy. Voeg een matige optie tegen een hoge prijs toe. Dit maakt 
de target optie (die tegen dezelfde prijs verkocht wordt, maar meer 
waarde biedt) aantrekkelijker.

3. Prijscommunicatie

De volgende technieken maken prijs aantrekkelijker door psychologisch 
sterke communicatie toe te voegen.

 Ð Het maximumaantal. Door het aantal examplaren per persoon te 
limiteren, neemt het aantal gekochte producten toe. Voorwaarde is 
dat het product ‘hamster-baar’ is en de vraag moet werkelijk hoog 
zijn. 

 Ð Garanties. Garanties verlagen de drempel tot aankoop. 
Price matching heeft sterkste e!ect, maar maakt klanten 
opportunistischer. Lage prijsgaranties verhogen loyaliteit e!ectiever.

PRICING PSYCHOLOGIE
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 Ð Kleur. Geel-rood is wereldwijd geassocieerd met goedkoop. Dit 
werkt goed voor bodemprijs-gevoel, maar negatief voor luxe.

 Ð Meubel. Meubels die het mogelijk maken om te grabbelen activeren 
onze “grabbelen = koopje” associatie. Denk aan impulsmanden- en 
trays.

De Ultieme Korting  (les 6.4)

Kortingsperceptie is net als prijsperceptie een psychologische 
aangelegenheid. De totale waardeperceptie van een aanbieding bestaat 
uit enerzijds acquisitiewaarde (het verschil tussen kosten en waarde dat 
je toekent aan het feitelijke product), en anderzijds transactiewaarde (de 
emotionele bonus door het scoren van een goede deal; het “daar kun je het 
toch niet voor laten liggen” gevoel).

Sale

 Ð Deal-Prone Consumers: consumenten die gevoelig zijn voor deals. 
Dit is een meetbare eigenschap waar mensen in verschillen.

 Ð Signing met “on sale” werkt zeer e!ectief, zelfs zonder 
noemenswaardige korting.

 Ð Sale heeft een verkoopverhogend e!ect totdat 25# van alle 
producten in een omgeving een sale-cue bevatten.

 Ð Kortom: het feit dat er ergens “sale” in de winkel hangt drukt op 
onze koopknop, en niet zozeer het feit dat er 3 cent van het product 
af is.
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E!ectieve promotiestrategieën

 Ð Deep discounting: Af en toe veel korting geven op een populaire 
categorie, zodat mensen naar de winkel komen en dus meer andere 
dingen kopen. 

 Ð Dit werkt goed bij categorieën die een breed publiek aanspreken én 
frequent gekocht worden, zoals vlees.

 Ð Ook werkt het goed bij categorieën die een specifiek publiek 
aanspreken en slechts sporadisch gekocht worden, zoals 
speciaalbier. 

 Ð Deep discounting werkt beter bij A-merken dan bij huismerken.
 Ð Het Impulse Spillover e!ect: promoties van impulsaankopen 

verhogen winst op winkelniveau, doordat korting op de ene 
categorie mensen aantrekt die vervolgens ook in de andere 
categorie wat kopen.

 Ð Maar: brede discounts zijn erg slecht voor marges en overall 
categoriewinst.

Maak je aanbiedingen aantrekkelijk voor het brein

Hoe maak je een aanbieding zo aantrekkelijk mogelijk? Belangrijk om hierbij 
te bese!en is dat het gaat om de psychologische sprong tussen de oude 
prijs en de nieuwe prijs. De feitelijke economische sprong is van secundair 
belang. Ons brein is namelijk niet gebouwd om nummers te verwerken, 
maar een gevoel van grootte.

PRICING PSYCHOLOGIE



73

 Ð Fluency. Makkelijk te berekenen kortingen voelen groter. 

 Ð De regel van 100. Korting framen als relatief of absoluut getal? 
Wanneer het oorspronkelijke bedrag hoger is dan 100 hanteer je een 
absoluut getal. Bij prijzen lager dan 100 communiceer je een relatief 
getal. Zodoende hanteer je altijd het hoogst mogelijke getal. 

 Ð Plaats oude prijs links van nieuwe. Hoogste prijs links is het 
makkelijkst te berekenen, waardoor korting groter voelt.
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 Ð Het right digit e!ect. De subjectieve korting is groter wanneer het 
rechter getal relatief veel afneemt. Bijvoorbeeld: van 4 naar 3 is een 
25# daling terwijl van 9 naar 8 slechts 11# is.

 Ð Design met Embodied Cognition technieken. Hierbij zet je fysieke 
designtechnieken in om de gewenste prijsassociatie te versterken. 
Hieronder een greep uit de embodied cognition designtechnieken die 
je kunt gebruiken:
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Communicatie van sale en korting

 Ð Kortingspercentages communiceren. Kies bij SALE met 
uiteenlopende korting voor communicatie tot het hoogste bedrag 
(‘kortingen tot 60#’). Indien de range van kortingen klein is, 
communiceer dan vanaf (‘kortingen vanaf 10#’)

 Ð Geef reden van korting. Kortingen kunnen een negatief e!ect 
hebben op referentieprijs van klanten. Dit e!ect neemt drastisch af 
wanneer je een reden communiceert. Een themadag volstaat al.

 Ð Boost korting met schaarste. Claims zoals ‘op=op’, ‘beperkt 
aanbod’ en ‘limited edition’. Bij zeer hoge kortingen heeft 
omliggende communicatie nauwelijks toegevoegde waarde, maar 
juist bij lage kortingen (< 10#) geeft schaarste echter een enorme 
boost!

De Post Promotion Dip

Klanten worden passief nadat ze een korting hebben misgelopen. Dit heeft 
te maken met spijt: liever het product helemaal niet, dan erkennen dat je 
de korting hebt misgelopen. 

Een sterk middel tegen de Post Promotion Dip is de ‘Steadily Decreasing 
Discount’ (SDD) techniek. Hierbij bouw je de korting rustig af:

 Ð Spijt uit het verleden remt af, maar spijt voor de toekomst activeert 
juist.

 Ð Hoger absoluut aantal sales dan variërende korting (Hi-Lo) en Every 
Day Low Pricing (EDLP).

 Ð Hogere winst dan Hi-Lo en EDLP (over verschillende categorieën 
neemt winst met 80# toe ten opzichte van Hi-Lo).
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Kansrijke alternatieven voor korting

 Ð Gratis. Mensen zijn zeer ontvankelijk voor gratis dingen.

 Ð Meer product. Meer product is aantrekkelijker dan lagere prijs, en 
bovendien minder schadelijk voor langetermijn prijsperceptie.

 Ð Bundeling. Bundels voelen automatisch als een goede deal, zelfs 
wanneer er feitelijk geen korting bovenop de individuele producten 
gegeven wordt.

 Ð Multipacks van een identiek product verhogen consumptie 
aanzienlijk (gemiddeld 32# meer units).

 Ð Pas echter op bij multi-item bundels met producten van verschillende 
waarde; het goedkope product trekt de algehele perceptie naar 
beneden, tenzij er een zeer sterke fit is, zoals ko$ecups bij een 
Nespresso apparaat.

 Ð Conditionele promo. Mensen zijn over het algemeen erg slecht 
in kansberekening. We overschatten de kans van zeldzame 
gebeurtenissen (zoals het winnen van een loterij) omdat we ons 
makkelijk kunnen visualiseren hoe iets zou zijn als het daadwerkelijk 
gebeurt. Kortingen die conditioneel zijn van speciale gebeurtenissen 
(zoals ‘krijg de aankoopprijs van je TV terug als Nederland het EK 
wint’) blijken om die reden bijzonder e!ectief.

PRICING PSYCHOLOGIE
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De Prijs Veranderen (les 6.5)
Vroeg of laat ontkom je er als merk of winkel niet aan: de prijs 
verhogen. Hoe reageren consumenten hierop en wat kun je doen om de 
prijsverandering zo zacht mogelijk te laten landen?

 Ð Ook prijzen kunnen onzichtbaar omhoog. Gemiddelde just 
noticeable di!erence van 6-10#. 

 Ð Maar: mensen zijn veel gevoeliger voor stijging in prijs dan een daling 
in inhoud. Voor merken is het om die reden vaak aantrekkelijker de 
inhoud iets te verkleinen dan de prijs te verhogen.

 Ð De impact van prijsstijging is veel kleiner dan de impact van 
prijsdaling. In andere woorden: wanneer de prijs met 10 cent 
toeneemt, is de daling in vraag kleiner dan de stijging bij een 10 cent 
afname. Hoe sterker het merk, hoe groter deze asymmetrie.

Prijsonderzoek met traditionele methoden

Traditionele methoden werpen een aantal problemen op voor 
prijsonderzoek: 

 Ð Als je vraagt naar de prijsvoorkeur bij consumenten, dan leidt dat 
vaak tot een onderschatting van de optimale prijs. Het stellen van 
de vraag maakt mensen kritischer dan dat ze in de daadwerkelijke 
koopcontext zouden zijn. 

 Ð Veel methoden ontbreekt het aan gevalideerde metrics. Zo bepleit 
de Van Westendorp methode dat het snijpunt van ‘te duur’ en ‘te 
goedkoop’ de ideale prijs is. Dit is echter nog nooit gecorreleerd met 
marktdata.

Prijsonderzoek met neuro

 Ð De n400. Dit is een maat van neurale congruentie. Wanneer je 
twee stimuli gelijktijdig aan het brein presenteert, kunnen we 400 
milliseconde na stimuluspresentatie meten hoe sterk deze bij elkaar 
passen. De n400 wordt om die reden al decennialang gebruikt in 
onderzoek naar woorden.
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 Ð Neuro pricing. Dezelfde n400 respons in te gebruiken in de context 
van pricing onderzoek. Hierbij wordt een product met wisselende 
prijsniveaus gepresenteerd. Aan de hand van de congruentie-
respons kunnen we kwantitatief meten welke prijs gevoelsmatig het 
best bij een product of categorie past.

 Ð De ‘Area of Indi!erence’. Veel producten kennen een zogenaamde 
‘Area of Indi!erence’. Dit is een vlak gebied op de prijscurve waarbij 
verschillen in prijs geen invloed hebben op verschillen in vraag. In het 
bovenstaand voorbeeld zien we dit tussen "1.50 en "1.80.

 Ð Dit correleert met vraag: prijsverhogingen binnen de area of 
indi!erence zullen geen negatieve impact hebben op sales. Zo krijgen 
merken inzicht in de hoogst mogelijke productprijs die hun huidige 
vraag niet schaadt.

Neem dit mee 

Een prijs is zoveel meer dan een getal. 
Wanneer je prijs(beleid) oog heeft voor 
de psychologie maakt dit een wereld van 
verschil.

Handbook on the 
Psychology of Pricing 

Markus Husemann-Kopetzky

Boekentip
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