
 

 

 

Geld besparen 
De Vrekkenclub maakte er een levensstijl van 

 
Geld besparen kan op verschillende manieren. Een echtpaar maakte hiervan een levenswijze en deelden 

handige tips uit over hoe je het beste geld kunt besparen. 

Lange tijd heeft in Nederland de Vrekkenclub bestaan. Opgericht door een echtpaar dat van geld besparen een 

levenswijze heeft gemaakt. Ze gaven allerlei handige tips zoals “neem uit een hotel alle zeepjes en de wc-rol 

mee” of “knip een tandpastatube open als ie bijna leeg is, zodat je de restjes eruit kunt schrapen”. En dat 

allemaal om een paar euro te besparen.  

Wij Nederlanders zijn een gierig volkje. Als dingen gratis worden weggegeven staan we in de rij en voor een 

goede uitverkoop rijden we zo 100 kilometer om! En in 1996 speelde een economiestudent daar heel slim op 

in: hij begon de website Gratis.nl. En daar verzamelt hij links naar bedrijven die gratis spullen aanbieden zoals 

een proefverpakking met hondenvoer of een gratis boxershort. En die site werd ontzettend populair, meer dan 

20.000 bezoekers per dag! Dat is toch al snel een stadion vol!  

Maar het mooiste van het verhaal is dit: bedrijven willen hun gratis proefverpakkingen promoten in de hoop 

dat mensen het daarna in de winkel gaan kopen. En daarom geven ze deze economiestudent een paar cent voor 

elke bestelling die binnenkomt. En sinds de website werd opgericht, heeft hij bijna een miljoen euro verdiend! 

En zo zie je maar: zelfs met de gierigheid van Nederlanders kun je heel rijk worden! 
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