Boodschappen doen over de grens
1 Uitgaande van 2017: hoe vaak deed u boodschappen in het
buitenland?
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38% antwoordt "Enkele keren per jaar" op vraag "11 Uitgaande van 2017: hoe vaak deed u
boodschappen in het buitenland?."

Toelichting
Nooit



Ben Nederlander.

Wekelijks



Parkeren in Heerlen veel te duur, in duitsland bijna altijd gratis en goedkopere
producten

Maandelijks






1 á 2 keer per maand, zowel in Duitsland als België.
Dicht bij de grens wonen maakt het makkelijk om boodschappen te doen en bijv.
benzine te tanken.Dit is tot nu toe zo geweest. Ik geloof niet dat mensen voor
een paar centen BTW verhoging over de grens gaan. Vooral als ze verder weg
wonen.
Drogisterijartikelen,autobrandstof (benzine), kleding, zijn in Duitsland duidelijk
goedkoper.
Ik doe geen boodschappen in het buitenland, maar ga wel in Belgie tanken.



In Duitsland zijn maar veganistische producten te krijgen



Enkele keren
per jaar
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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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55% is het (zeer) eens met stelling 12 ‘Door deze tariefwijziging ga ik drogisterij-artikelen in Duitsland
of België kopen in plaats van in mijn gemeente.’, 29% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen
antwoord is "Zeer mee eens" (33%).
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Dat deed ik al voor de tariefswijziging
Dat doe ik al jaren, want het was al voordeliger, maar nu nog meer natuurlijk. Het
scheelt heel veel.
En als ik in België ben dan tank ik aldaar.
En niet alleen voor drogisterij-artikelen, maar dus ook voor bijna alle andere
(supermarkt)boodschappen en dat natuurlijk in combinatie met tanken!! (dat laatste
is zeker niet onbelangrijk)
Ik kocht deze al in Duitsland. Dus er zal voor mij niet zo heel veel veranderen
Ik schaam me wat dit allemaal betreft dat ik nog en Nederland woon.
Dat deden we van te voren ook al.
Ik koop al jaren mijn drogisterijartikkelen over de grens omdat het prijsverschil
onacceptabel is. En omdat ik dierproefvrije producten wil gebruiken
Ja. Den Haag knijpt de gewone man meer en meer af. Dus men wordt inventiever.
Helaas wordt hierdoor de ongelijkheid in de maatschappij groter. Meer politie, die
werken voor de overheid. Dus beschermen ze de rijken en werken helaas niet meer
voor man op straat. Wanneer knapt de bom.
Uitsluitend bij aanbiedingen nog in Nederland.
Ik ben meestal toch afhankelijk van mijn kinderen, heb geen vervoer.Als ik eens over
de grens ga tijdens een fietstocht, dan kom ik wel eens in winkels natuurlijk. Dan “
pik ik ook een graantje mee” leuk toch!
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Ik kan helaas mijn boodschappen niet in het buitenland doen omdat ik afhankelijk
ben van een scootmobiel, maar anders zou ik het wel overwegen
Ik wil de binnenlandse markt niet laten verkwanselen door allerlei artikelen en
diensten om het geringste in het buitenland te gaan kopen. Zeker niet omdat
bijvoorbeeld drogisterij producten in Nederland regelmatig in de aanbieding zijn (1+1
gratis). Daarvoor hoef je niet per sé naar het buitenland te gaan.
Zie vorig antwoord
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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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