Boodschappen doen over de grens
1 Uitgaande van 2017: hoe vaak deed u boodschappen in het
buitenland?
35%

(n=335)

33%
29%

30%

26%

25%
20%
15%
9%

10%
5%

1%

0%

0%

0%
Nooit

Dagelijks

Wekelijks

Maandelijks Enkele keren Ik koop de
per jaar
booschappen
niet

Weet niet

33% antwoordt "Nooit" op vraag "9 Uitgaande van 2017: hoe vaak deed u boodschappen in het
buitenland?."
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Weet niet



Ik heb geen rijbewijs, doe boodschappen met de fiets.
Ik neem aan dat dit niet gaat over cadeautjes, benzine en uitgaven tijdens
vakantie
Rookwaren kopen en tanken doe ik wel altijd in België
Voor boodschappen kan het niet uit. Tanken daarentegen wel.
Veel producten zijn in het buitenland goedkoper. In combinatie met tanken,
twee vliegen in een klap.
Werkelijks als je benzine tanken in België mee erkend bij boodschappen.
Maandelijks of twee maandelijks mbt drogisterij artikelen
Als het enigszins kan koop in in België BENZINE, zijn toch ook boodschappen
Er zijn daar zaken verkrijgbaar die je hier niet krijgt. Het is niet altijd goedkoper
dus heet heeft niet altijd zin om in het buitenland te winkelen.
Heb geen auto meer
Huishoudelijke boodschappen Over de grens 2x p.jaar, tanken altijd hier in de
buurt in België, Boodschappen op vacantie uiteraard buitenland ( b.v frankrijk.)
We hebben zelf geen auto, dus als we de auto van onze dochter kunnen lenen,
kunnen we naar België of Duitsland gaan om boodschappen te doen!
Ik mis de optie "niet". Behalve tanken die ik geen boodschappen in het
buitenland.
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Drogisterij-artikelen zoals tandpasta, zonnebrand of neusspray zijn per 1 januari 2018
duurder geworden. Deze drogisterij-artikelen vallen niet meer in het lage btw-tarief, maar in
het hoge btw-tarief van 21%.

2 ‘Door deze tariefwijziging ga ik drogisterij-artikelen in
Duitsland of België kopen in plaats van in mijn gemeente.’
(in hoeverre bent u het (on)eens met de stelling)

(n=326)
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42% is het (zeer) eens met stelling 10 ‘Door deze tariefwijziging ga ik drogisterij-artikelen in Duitsland
of België kopen in plaats van in mijn gemeente.’, 32% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen
antwoord is "Zeer mee eens" (21%).
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Deze producten haal ik al jarenlang in D.
Deze producten koop ik grotendeels al in Duitsland.
Doe ik al jaren!
Drogisterijartikelen haalde ik 2017 ook al in Duitsland
Ik deed dit voorheen ook al omdat de drogisterij prijzen in Duitsland veel lager zijn.
Ik vind het een grote schande dat deze artikelen in Nederland een tariefwijziging
kregen en dus duurder werden, dan ben je wel genoodzaakt om elders te gaan!!!!!!
Internet is ook een prima alternatief
Wij doen al jaren alle inkopen in Duitsland.
Als ik in het buitenland ben en ik zie dat dezelfde producten daar goedkoper zijn
dan bij ons dan koop ik die daar, en nog wat meer.
Altijd even naar Aken gaan, drogisterijen genoeg net als apotheken!
Belachelijk dat artikelen die voor je gezondheid zijn als luxe artikel gerekend word

Neutraal




Ik kijk eerst wat het prijsverschil is en bepaal dan waar ik de artikelen koop
Ik zal niet apart voor 1 flesje neusspray naar Belgie rijden maar wel als ik zoiets kan
combineren met tanken en/of boodschappen doen.

Mee
oneens



Ik kan toch niet voor een paar cent besparing op een tube tandpasta naar België of
Duitsland op en neer rijden? Ik koop het hier wel als het in de aanbieding is.
Teveel moeite
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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