Boodschappen doen over de grens
1 Uitgaande van 2017: hoe vaak deed u boodschappen in het
buitenland?
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32% antwoordt "Wekelijks" op vraag "7 Uitgaande van 2017: hoe vaak deed u boodschappen in het
buitenland?."

Toelichting
Nooit



Exclusief bezine

Dagelijks



Gratis parkeren, alles bij de hand, gelijke tijden open, goedkoper, geen
leegstand

Wekelijks






Alleen benzine
Goedkoper en gratis parkeren.
Gratis voor de deur parkeren is in Sittard bijna niet mogelijk.
Ik woon 300 meter van de grens en de meeste winkels liggen zo gezegd 'om de
hoek'

Maandelijks





Belgie : Tanken en daarbij even boodschappen doen bij Carrefour.
Benzine tanken doe ik altijd in het buitenland
Door extreme huurprijzen is in het centrum bijna geen leuke winkel meer te
vinden. Ook is parkeren belachelijk duur en vaak iets buiten het centrum. Nu
parkeerplaats de wieer weggaat, zal ik helemaal niet meer vaak in het centrum
komen. Dit was de enige betaalbare en kortbij de stad zijnde parkeerplaats.
Ik tank in Duitsland


Enkele keren
per jaar






Benzine
Mijn voorkeur gastvrij naar ondersteuning van de lokale werkgelegenheid dus
winkelen in mijn eigen gemeente heeftvde voorkeur
Op vakantie koop ik ook daar m'n boodschappen ...
Shag en tot midden vorig jaar Diesel in België
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Ik koop de
booschappen
niet



De 'levensmiddelen' doe ik in Sittard, voor enkele andere spullen ga ik de
grens over...
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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=263)
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71% is het (zeer) eens met stelling 8 ‘Door deze tariefwijziging ga ik drogisterij-artikelen in Duitsland
of België kopen in plaats van in mijn gemeente.’, 13% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen
antwoord is "Zeer mee eens" (48%).
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Mee eens





Als het goedkoper is, geen paracetamol in België etc
Dat deden wij al
De Nederlandse overheid heeft mij al genoeg uitgemolken en gaat dit in de
toekomst nog meer doen.
Van het voordeel dat ik vlak bij de grens woon maak ik in ruime mate gebruik, meer
uit principe dan uit zuinigheid overigens.
En niet alleen drogisterij-artikelen. Ook de dagelijkse boodschappen en dan nog
even tanken en je hebt zo weer een paar tientjes minder betaald dan in Nederland.
Ga de afgelopen jaren al in Duitsland mijn boodschappen doen is toch op
maandbasis gemiddeld 30 € voordeel in mijn beurs
Ik koop praktisch alle drogisterij artikel al in Duitsland
Nederland wordt veel te duur, Idem met de benzineprijzern. Puur schandalig. Les 1
uit de serie hoe verander ik Nederland in een derde wereld land
Waren sowieso al stukken goedkoper in Duitsland
Als alleenstaande ga ik in de omgeving boodschappen doen. Voor een groot gezin
is het zeer de moeite om over de grens te shoppen.
Kocht ze in het verleden ook al altijd in Duitsland
Waarom duur betalen als het 5 minuten verder veel goedkoper is en ook nog
makkelijker te parkeren is. Daarbij liggen in Duitsland alle winkels bij elkaar en zijn
de meeste tot 9 uur open. In Sittard is op koopavond bijna alles dicht.
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Neutraal





Drogisterij-artikelen zijn altijd al goedkoper geweest in Duitsland en dus gaan we
deze artikelen af en toe in Duitsland kopen, maar ook in Nederland, want dicht bij
huis winkelen is wel zo makkelijk.
Ik woon 3 minuten van Duitsland dus haal daar sowieso de producten die daar
goedkoper zijn. En hier wat hier goedkoper is.
Niet specifiek gericht op koopjes

Zeer mee
oneens



Die kocht ik al in het buitenland.

Weet niet




Ga er in ieder geval niet extra voor rijden.
Hierdoor wordt mijn motivatie om de lokale economie te steunen in twijfel
gebracht.
Wel over gedacht
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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 > 40 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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