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

(n=96)

40%
35%

34%
30%

30%
23%

25%
20%
15%

10%

10%
5%

3%

0%

0%

0%
Nooit

Dagelijks

Wekelijks

Maandelijks Enkele keren Ik koop de
per jaar
booschappen
niet

Weet niet

34% antwoordt "Enkele keren per jaar" op vraag "8 Uitgaande van 2017: hoe vaak deed u
boodschappen in het buitenland?."

Toelichting
Maandelijks



Ik vind het leuk om tussen het aanbod van winkels over de grens te kijken en
kiezen.

Enkele keren
per jaar



Het zijn niet alleen de drogisterij artikelen die in Duitsland goedkoper zijn maar
de benzine , het vlees , de schoenen en nog meer artikelen zijn over de grens
goedkoper en kwalitatief het zelfde of zelfs beter.
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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)
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38% is het (zeer) oneens met stelling 9 ‘Door deze tariefwijziging ga ik drogisterij-artikelen in
Duitsland of België kopen in plaats van in mijn gemeente.’, 32% is het er (zeer) mee eens. Het meest
gekozen antwoord is "Neutraal" (26%).

Toelichting
Zeer mee
eens




Ik deed dit eerder ook al want drogisterij artikelen zijn al veel langer goedkoper in
Duitsland
Wij zijn geen dief in onze eigen portemonnee. Bovendien gecombineerd met een
bezoek aan Duitse supermarkten en nog even daar de benzinetank volgooien
maakt een
tochtje over de grens echt lonend!

Mee eens





Dit geldt voor een uiterst beperkt aantal producten
Ging eerder ook al regelmatig de boodschappen daar doen.
Het kost vrij weinig moeite om naar Duitsland te rijden voor de boodschappen, dus
kan ik net zo goed profiteren van het prijsverschil daar.

Neutraal




Ik ga al vaker naar drogisten en drankwinkels in het buitenland. Als de btwtarieven
toenemen, zou ik meer kopen (voorraad) die enkele keren dat ik ga.
In Duitsland is het altijd al goedkoper geweest, ook de etenswaren. De BTW-heffing
is dus geen directe oorzaak voor ons huishouden.



Ik betwijfel of het kopen over de grens voordeliger is.

Mee
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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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