Boodschappen doen over de grens
1 Uitgaande van 2017: hoe vaak deed u boodschappen in het
buitenland?
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35% antwoordt "Enkele keren per jaar" op vraag "9 Uitgaande van 2017: hoe vaak deed u
boodschappen in het buitenland?."

Toelichting
Nooit



Afgezien van vakanties in het buitenland.

Wekelijks




Goedkoper en betere kwaliteit
In combinatie met tanken tevens tegelijk goedkopere boodschappen doen waarbij
je fijn gratis kunt parkeren en je niet door een verwrongen stad hoeft te vechten
Veel goed koper daar


Maandelijks 



De ondergenoemde artikelen waren in duitsland al bij het lagere btw tarief
goedkoper,!!
Specifieke aankoop van producten (zoals echte duitse wijnen) welke hier niet te
vinden zijn. Bij behoorlijk prijsverschil. (zoals brandstof). Ook medische
merkproducten.
Tanken
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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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50% 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.’, 29% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen
antwoord is "Zeer mee eens" (29%).
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Neutraal



Ik doe dit al jaren en zal het zeker blijven doen. Tanken, drogisterij, drank en veel
levensmiddelen. Laat me door Den Haag geen oor aannaaien!
Ik ga al jaren naar Duitsland, tanken en boodschappen, geld genoeg verdiend
Ik ga al lange tijd in Duitsland mijn boodschappen doen. In veel gevallen goedkoper
en benzine die ca 15 tot 20 ca. per liter goedkoper is. Daardoor betaal ik ca 10,= per
tank minder. Bovendien alle ruimte om gratis te parkeren.
Ik wil echt geen dief van mijn eigen portemonnee zijn. De NL roverheid PLUS de
GEMEENTELIJKE ROVERHEID kunnen van mij de boom in. Ik ben het zat !! Met een
AOW plus een werkelijk klein pensioen ben je gewoon het lulletje wat de klappen
krijgt.
Op mij hoef je niet meer te rekenen en als ik de kans krijg om burgerlijk
ongehoorzaam te zijn, zal ik het zeker overwegen.
Die kocht ik al vaak in Duitsland. Maar de KOMENDE verhoging van het lage btwtarief naar 9% voor basisvoorzieningen vind ik asociaal voor mensen met een laag
inkomen.
Ik ging voorheen ook al naar Duitsland om deze producten te kopen. Deze zijn daar
altijd al goedkoper geweest.
Drogisterij-artikelen waren ook voor de tariefwijziging vaak twee keer zo duur als in
Duitsland, dus er is niet zoveel verandering.
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Hangt ervan af of het redelijk te combineren is met de andere aankopen.
Ik koop wel eens in Duitsland, maar meestal toch in eigen dorp. Anders gaat die
winkel failliet en dat zou ik heel erg vinden

Mee
oneens



Ik heb geen auto, dus is te veel gedoe. En zoveel tandpasta e.d. verbruik ik niet.

Zeer mee
oneens



Als we dat gaan doen krijg je hier nog meer leegstand van winkels en gaan banen
verloren. Ik werk zelf bij tankstation en ga ook zeker niet over de grens tanken.
Extra benzine-kosten, tijd ed. wegen niet op tegen prijsverhoging. Ik ga wel, zoals
eerder, voor aanbiedingen, maxi-verpakkingen enz.



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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