Boodschappen doen over de grens
1 Uitgaande van 2017: hoe vaak deed u boodschappen in het
buitenland?
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34% antwoordt "Maandelijks" op vraag "9 Uitgaande van 2017: hoe vaak deed u boodschappen in
het buitenland?."
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Doorgaans icm tanken.
Ja hoe bestaat het eigenlijk!
EEN Europa!?
Sommige levensmiddelen hebben we niet in NLb/v vleeswaren
sommige artikelen zijn goedkoper dan in NL...b.v.wasmiddelen
Tegenwoordig doe ik minder boodschappen over de grens omdat het aanbod in de
Nederlandse supers beter is geworden. Het assoetiment over de grens is al jaren
hetzelfde.
Wij gaan 2-3x in de maand naar duitsland voor te tanken en levenmiddelen inkoop
in straelen en kaldenkerken.en nog ±2x per jaar naar het rein ruhrcenter bij essen.
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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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65% 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.’, 13% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen
antwoord is "Mee eens" (33%).
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Het is even zoeken en uit proberen maar de meeste produkten zijn ook verkrijgbaar
in nederland maar in duitsland goedkoper
Ik denk dat half Venlo al jaren drogisterijartikelen over de grens gaat halen. De DM
in Kaldenkerken heeft voor 80% Nederlandse klanten.
Ik koop al jaren vrijwel alle drogisterijartikelen in Duitsland.
Je bent toch een dief van je eigen beurs als je dat niet doet. Als ik zie dat een
bepaald artikel hier € 3,= kosten en over de grens € 1,55
Kabinetten Rutte 1, 2 en 3 maken het leven voor de gewone burger alsmaar
duurder, door lasten/BTW verhoging op grote schaal. Zou graag mijn boodschappen
en tanken in Venlo doen maar dan wel op ongeveer gelijke basis......



Doe ik sowieso al. Nederland is mij te duur.
Ik ben geen dief van mijn eigen portemonnee. ik overweeg wel of het financieel nut
heeft om met de auto voor 1 tube tandpasta de grens over te steken.
Ik vior 1 januari al drogiusterij artikelen in Duitsland

Neutraal



Toiletartikelen haal ik regelmatig over de grens en neem dan een voorraadje mee
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Eind 2017 een voorraadje tandpasta ingeslagen.



Aanbiedingen zijn vaak in de reclame goedkoper
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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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