Telefoon
1. Waar bel je thuis mee?

(n=610)

70%
62%
60%
50%
40%
30%

22%

16%

20%
10%
0%
0%
Alleen met een vaste
telefoon

Alleen met een mobiele Wisselend, met de vastetelefoon
en mobiele telefoon

Weet niet

Toelichting:
Alleen met een vaste
telefoon

Alleen met een mobiele
telefoon








Wisselend, met de
vaste- en mobiele
telefoon









Heb een vast beltegoed van € 15,== per maand, alles wat ik meer bel
zijn kosten voor mijn provider.
Heb geen ontvangst in huis met mobiele telefoon
Kpn 1 prijs vaste en mobiele nummers.
Ik heb wel een vaste telefoon, maar bel alleen mobiel. Ik krijg de
bundel toch niet op en is dus goedkoper.
Vaste telefoonabonnement word binnenkort opgezegd
We hebben 3 jaar geleden een huis gekocht en besloten om hier geen
vaste telefoon in te nemen omdat we allebei gewend zijn met mobiel
te bellen.
Wij hebben geen vaste telefoon.
Als ik thuis ben bel ik af en toe maar dan niet naar een mobiele
nummer
Ik bel me beide maar het meeste met de vaste telefoon
Ik hou mijn bundel van de mobiele telefoon in de gaten en bel aan de
hand daarvan mobiel of met de vaste telefoon.
Maar wel meestal met mobiel
Meestal vast
We hebben hier een ontzettend slecht mobiel bereik
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2. Waar gebruik je je mobiele telefoon voornamelijk voor?
(meerdere antwoorden mogelijk)
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

73%

30%

29%

31%

32%
12%

2%

(n=611)

78%

8%

0%

Anders:




























buitenhuis
06 nummers terugbellen
agenda (2x)
Agenda
agenda werk
alles wat verder mogelijk is.
Als fotocamera
als ik van thuis weg ga
bankieren
Bankieren
bereikbaar zijn (3x)
bereikbaarheid
Bereikbaarheid
bereiken kinderen
bijna uitsluitend inkomende gesprekken
Div Apps welke o whatsapp lijken
diverse app's
en gebeld worden
Foto en video opname
foto maken
foto-navigatie
foto''s maken
foto's maken
foto's maken en versturen via whatsapp
gebeld worden
Google
Google Maps, diverse fitnesstrackers, booking.com, zaklamp, rekenmachine, headspace
(mindfulness) buienradar. You name it, my phone has it.
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here-drive wegen zoeken.
Internet (3x)
internet bankieren, Websites bezoeken, Tv kijken en muziek streamen
nood
noodgeval (2x)
obsmapp
Om mij telefonisch te bereiken
onderweg bereikbaar te zijn
Opzoeken op internet
sms
spoedgevallen
tijdens het wandelen
Vakantie bereikbaarheid
veiligheid ondereg
voor mijn werk
werk (2x)
Zaklamp

2.1 Heb je een abonnement?

(n=588)

80%
72%
70%
60%
50%
40%
28%

30%
20%
10%

1%
0%
Ja

Nee, prepaid

Weet niet

Toelichting:
Ja










Een Sim-only abonnement
Het goedkoopst a 3.50 per maand is voldoende
Ik heb sinds een jaar mijn toestel afbetaald, dus het abonnement kost nu niet veel
meer.
Ja bij Simpel, een aanbieding waarmee je voordelen hebt.
Telefoon van het werk. Prive prepaid.
Telefoon werkgever.
Ziggo
We gebruiken hem te weinig voor een abonnement. Prepaid is voor ons
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Nee,
prepaid
Weet niet

goedkoper (of is het beterkoop?)


Is telefoon van de zaak

3. Heb je het afgelopen jaar gebruik gemaakt van een fax?
100%

(n=610)

91%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
9%

10%

0%

0%
Ja

Nee

Weet niet

Toelichting:
Ja

Nee















Af en toe
Niet prive,maar op mijn werk
Op het werk (3x)
Op het werk, dus ook voor werk
Op het werk!
Werk gerelateerd; niet privé
Wij hebben nog enkele klanten die gebruik maken van een fax.
Wordt op mijn werk nog veel gebruikt.
Bestaan die nog?
Bestaat die nog??
Heb geen huistelefoon
Ik bezit wel een fax maar.........wie heeft er nog een en dan ook nog in gebruik?
N.v.t.
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Jaarlijks vallen ze in de brievenbus: de Telefoongids en de Gouden Gids op papier.
In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

4. ‘Ik maak gebruik van het papieren telefoonboek’
35%

(n=610)

32%
29%

30%
25%
20%

17%

15%

12%
9%

10%
5%

1%
0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Toelichting:
Zeer mee
eens





Mee eens










Neutraal



Mee oneens











Mooi papier om de carnavals wagen mee te plakken
Toch soms nog gemakkelijk, hoef ik de computer niet aan te zetten.
Vaak staan de gezochte nummers WEL in de papieren gids maar niet on het online
telefoonboek.
Af en toe
Echter wel steeds minder
Heel af en een nummer opzoeken of een bedrijf
Heel soms
Papier blijft geduldig, ook bij een stroomuitval doet het boek nog zijn werk
Steeds minder
Ben eruit gewipt, vinden wij niet goed, ben bij lijbrandt.
Enkele keren per jaar wanneer er geen internet is/ storing dan is de papieren
versie heel handig
Heeeel af en toe zoek ik wel eens iets op in de telefoongids, maar eigenlijk gaat
het net zo snel op mijn telefoon.
Heel af en toe nog wel.
Het is wel gemakkelijk om even een telefoonnummer of adres op te zoeken
Ik denk maar ongeveer 2x per jaar
Steeds minder
Zelden raadpleeg ik nog de telefoongids.
1 a 2 keer per jaar.
Adresboek in de telefoon en opzoeken via google
Betere vraag is: 'hoe vaak...'
Bijna nooit meer, altijd via internet.
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Zeer mee
oneens




Doe bijna alles digitaal.
Afschaffen! Zonde van t papierp
Als ik al ooit een nummer op moet zoeken doe ik dat via internet.
Hopeloos ouderwets, de dag dat deze bundels verschijnen zijn ze alweer
verouderd. Echter, oude mensen zijn wel vaak op deze vormen van
communicatie/ informatie ingesteld.
Onnodig papier gaat meteen bij oud papier.
Ontvang deze niet meer. Heb in het verleden aangegeven ze niet meer te willen
ontvangen.

5. Sta je vermeld in het papieren telefoonboek?
70%

(n=609)

65%

60%
50%
40%
30%

24%

20%
10%
10%
0%
Ja

Nee

Weet niet

Toelichting:
Nee








Weet
niet



Ben eruit verdwenen weet niet waardoor
Dit jaar niet ,nu gemeld en volgend jaar staan we er weer in. Belachelijk dat ze je er
zomaar uitknikkeren,vooral omdat we een bedrijf hebben
Ik zou er eigenlijk in moeten staan , maar het is nooit aangepast door de provider.
Potverdorie....en waarom?
We hebben dat twee jaar geleden al aangegeven dat we niet in de gids stonden, vorig
jaar weer, en `n paar keer gemailt, maar nog steeds staan we er niet in.
We stonden er altijd in en ineen keer waren we verwijderd. Maar ik heb het alweer
aangegeven om ons nummer te plaatsen.
Wel diverse malen aangegeven, maar in de versie van afgelopen jaar waren we (nog
steeds) niet verwerkt. Laatste versie niet meer gekeken.
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5.1 Waarom sta je in het papieren telefoonboek?
80%

(n=396)

74%

70%
60%
50%
40%
30%

26%

20%
10%
0%
1

Weet niet

Toelichting:

























aangevraagd bij KPN om mensen die op zoek naar ons telefoonnummer dit te kunnen
tonen.
Abonnement van een telefoon
al 25 jaar
Al altijd gestaan. Is gemakkelijk als iemand je nummer even kwijt is.
Al jaren ,is er automatisch ingekomen
Alleen met vaste telefoon, zit bij het abonnement.
Alleen voor de vaste telefoon. Is nog vanuit de tijd dat er geen mobiele telefoon was.
Als mensen ons willen bellen?
Altijd al , meer dan 50 jaar
Altijd al in gestaan.
altijd al ingestaan en ook wel handig
altijd al ingestaan.
nummers van bedrijven kun je goed in het boek vinden.
het 06 nummer van veel bedrijven staat er niet in en er is geen plaats waar je 06 nummers
kunt vinden.
altijd in gestaan
Altijd te vinden
altijd zo geweest (2x)
Altijd zo geweest
altijd zo geweest via kpn
anderen te informeren waar ik bereikbaar ben
Anders is het een anoniem nummer
Automatisch gekoppeld aan abonnement van PTT met de vaste telefoon. Is ook wel
gemakkelijk als iemand (of omgekeerd ik zelf) een telefoonnummer opzoekt via internet.
automatisch opgenomen.
bedrijf
Bedrijf
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Bedrijfsmatig.
bereikbaar
bereikbaar voor anderen
Bereikbaarheid
bereikbaarheid en adresgegevens
betere bereikbaarheid
Daar sta ik al jaren in en dat is zo gebleven.
Dan kan men mijn nummer vinden.
Dan kunnen de mensen ook je adres vinden als dat gewenst is.
Dat we dat voor ons zelf en andere Prettig en makelijk vinden.
dat andere mensen zonder internet mijn nummer kunnen vinden
dat andere personen je adres kunnen vinden.
dat anderen ons kunnen vinden
Dat iedereen ons kan vinden
Dat iedereen me kan opzoeken en kan bellen
Dat iedereen mij kan vinden
Dat ik nog gevonden kan worden
Dat is altijd zo gebleven.Heb daar niet bij stil gestaan.
Dat is altijd zo geweest. Geen echte reden.
Dat is jaren geleden zo doorgegeven.
Dat mensen me kunnen vinden, ook de ouderen die veel minder online zijn. En dezelfde
gegevens worden gebruikt voor online vermelding dus dat gaat automatisch
Dat mensen me kunnen vinden.
dat vind ik prettig
Dat weet ik niet
Dit ging automatische bij het afsluiten van een abonnement jaren geleden.
Dit is toevallig, zonder dat ik het wist gebeurd bij aanschaf van vast nummer.
Dit is van het begin dat we hier gingen wonen,en makkelijk voor anderen
Dit is van ouds uit zo gebleven. Zodat iedereen mijn nummer kan vinden.
Dn kunnen ze mij vinden voor eventueel hulp en als ze mij nodighebben
Duidelijkheid en makkelijk
eenvoudige vermelding
Er zijn altijd nog mensen die hier gebruik van maken en zo sta je vaak ook vermeld op
telefoongidsen via internet
Er zijn veel oudere mensen die niet meegaan in het digitale tijdperk
fijn voor de mede mens
Gaat automatisch
gaat automatisch, we hebben er ook weleens niet in gestaan toen we van provider
veranderde
Gaat toch automatisch
Geen idee
Geen idee, van oudsher zullen we maar zeggen.
geen idee. 17 jaar geleden voor aangemeld.
Gelegenheid geven om ons te bereiken per telf.
Gemak
Gemak voor diegene die me moeten bereiken
Gemakkelijk voor familie en kennissen!
Gewoon te?
gewoonte (3x)
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Gewoonte
gewoonte uit het verleden
Gewoonte van vroeger
Gewoonte, we hebben een 077 nummer
gewoonte?!
gewoonte.
gewoonte. van vroeger uit stond iedereen in dit boek
gewoontegetrouw opgegeven
gratis
gratis en heeft geen nadelen
handig voor anderen
handig voor anderen om ons te kunnen vinden
Handig voor de oudere die niet met een mobiele telefoon om kunnen gaan. In de toekomst
zullen we dit niet meer nodig hebben. Maar de eerste 5 -10 jaar is het nog wel nodig,.
handig voor diegene die geen internet hebben of telefoon met internet hebben
Heb ik in 1970 al opgegeven omdat dat destijds de mogelijkheid was om iemands nummer
op te zoeken.
Het is altijd zo geweest.
Het is makkelijk voor niet direct bekend, b.v. via de verenigingen buiten het dorp en voor
vage kennissen !!
Historie
Hoewel de groep steeds kleiner wordt, kunnen ook degenen die over geen internet
beschikken mijn telefoonnummer opzoeken indien nodig.
hoort bij abonnement vaste telefoon
Ieder mag mijn nummer weten.
iets van vroeger uit
Ik denk dat je dan gemakkelijk (telefonisch+adres) gevonden wordt.
Ik sta al 50 jaar in dit boek vanwege mijn vast telefoonnunner, en vindt het goed zo dat
andere gebruikers mijn nummer gemakkelijk kunnen opzoeken.
Ik sta er al lang in en heb nog geen reden om me uit te schrijven.
ik vind de papieren gids nog altijd erg gemakkelijk om
een nummer in op te zoeken en ik denk dat heel veel mensen dat zo vinden
Ik vind het prettig om ouderwets nog een telefoonnummer te vinden
Ik weet niet beter dat zolang als ik getrouwd 40 jaar vermeld sta in de telefoongids.Ik heb
namelijk een vast abonnement.
Ik wil bereikbaar zijn
in het verleden aangemeld en dat is zo gebleven
Is af en toe wel handig
Is al zolang als ik weet,was toen gebruikelijk.
is automatisch gegaan (2x)
Is gratis; alleen met vast telefoonnummer
Is handig , als jouw telefoon het laat afweten.
Is nooit anders geweest. Waarom zou je er niet in staan?
is toch altijd al zo geweest
is wel handig zo, dat vergemakkelijkt het zoeken als je de naam weet
ivm werkzaamheden
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k.p.n.,heeft ons in de telefoongids laten vermelden,
geen k.p.n.registratie dan kom je ook niet in het telefoonboek [volgens mij,maar zeker
weten doe ik het niet] en ik vind het prettig als ze me nodig hebben dat ze mij kunnen
bellen.
Kan men mijn telefoonnummer vinden??
komt van vroeger toen was dit normaal.
kunnen mensen ons terug vinden
Kunnen ze mij bellen en het adres opzoeken.
logisch
Makkelijk te bereiken voor anderen
makkelijk voor anderen
Makkelijk voor familie van mijn leeftijd
makkelijker bereikbaar
Met de vaste telefoon
met telefoonnummer via kpn sta je volgens mij automatisch in het telefoonboek
met thuis nummer van vroeger uit al
Met vaste telefoonnummer
Mij daar gemeld dat ze mij kunnen vinden als er iemand wil bellen
Nog van jaren geleden, toen het papieren telefoonboek nog heel normaal was
Nooit opgezegd
Normaal toch.
nvt
om bereikbaar te zijn
Om bereikbaar te zijn
Om bereikbaar te zijn voor mensen die me willen bellen of nodig hebben voor iets.
Om de simpele reden dat ik me nog nooit hiervoor heb afgemeld.
om gevonden te kunnen worden .
Om gevonden te worden
Om kenbaar te maken voor diegene die niet online nummers zoeken
Om via de vaste lijn bereikbaar te zijn en bekend voor mensen die ons zoeken.
omdat dat 'altijd' al zo is geweest
omdat dat al 40 jaar het geval is
Omdat dat al jaren zo is
omdat dat automatisch is gebeurt
Omdat de KPN dat altijd automatisch deed
Omdat de regio ons kan bereiken op het vaste nummer.
Omdat dit medium nog veel wordt gebruIkt door de oudere generatie.
omdat eerst iedereen erin stond en dat heel normaal was.
Omdat er nog mensen die het gebruiken en ik bereikbaar wil zijn.
omdat geen andere mogelijk heb
omdat het altijd zo geweest is
Omdat het automatisch gaat
Omdat het automatisch gebeurd als je vaste telefoon hebt , en ik heb er geen problemen
mee .
omdat het niks kost. mochten en strax betalingen aan verbonden zijn dan hoeft het voor mij
niet meer
omdat iedereen mijn nummer mag opzoeken en/of mijn adres
Omdat ik al telefoon had voor dat de gsm er was
omdat ik dat door gegeven heb
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omdat ik dat fijn vind dat andere mij kunnen vinden
omdat ik dat handig vind, bv ook voor mensen zonder computer.
omdat ik dat prettig vind
Omdat ik destijds ( ongeveer 50 jaar geleden) hiervoor gekozen heb en er nog steeds in sta.
Omdat ik een vast telefoonnummer heb
omdat ik het belangrijk vind dat mensen mij kunnen vinden en bellen!
Omdat ik het belangrijk vind dat mensen mijn telefoonnummer en adres kunnen vinden
Omdat ik het nog altijd heel gemakkelijk vind.
Omdat ik niet de moeite neem om met eruit te laten halen
Omdat ik nog een vast nummer heb.
omdat ik nog een vaste telefoon heb
Omdat ik nog een vaste telefoon heb
Omdat ik ook bereikbaar wil zijn voor mensen die mijn nummer niet hebben.
omdat ik vind dat telefoonnummers voor iedereen vindbaar moeten zijn
Omdat ik weet dat het handig is om even iemand op te zoeken, en omdat niet iedereen, alle
vooral ouderen mensen gebruikmaken van zoeken op internet of wat dan ook.
Omdat men altijd het telefoonnummer kan vinden.
Omdat sommige ons niet konden vinden,vorig telefoonboek stonden we er niet in
omdat we dat belangrijk vinden alleen vrienden hebben ons mobiel nummer
Omdat we dat willen
Omdat we de vaste telefoon veel gebruiken
Omdat we een vast nummer hebben
Omdat we een vaste telefoon hebben, en al altijd in het telefoonboek staan vermeld.
omdat we een vaste telefoon hebben?
Omdat we een vaste telefoon hebben. (2x)
omdat we er altijd in hebben gestaan.
Omdat we nog een kind op de lagere school hebben, is het handig dat we een vast
telefoonnummer hebben i.v.m. afspreken met vriendjes. Ik kan me voorstellen, dat als we
alle vier een mobiele telefoon hebben, de noodzaak van vermelden in het papieren
telefoonboek niet meer zozeer aanwezig is.
omdat we nog steeds een vaste aansluiting hebben waarop we gebeld kunnen worden. Niet
iedereen heeft mijn mobiel nummer. De vermelding is gratis.
omdat wij een vast nummer hebben
onbekend
Ooit aangemeld, automatische vermelding
Ooit een keer opgegeven
ooit was het handig, nooit veranderd
op te zoeken
Ouders geregeld
Prettig om met mijn vaste nummer voor iedereen bereikbaar te zijn en zeer handig in
gebruik omdat de postcodes er ook bij staan
reeds vanaf mijn vast abonnement, nooit afgemeld.
soms toch nog wel handig.
Restant verleden, wil gevonden kunnen worden
Sinds ik telefoon heb, sta ik al in het telefoonboek.
Staan we al jaren, en dat is niet veranderd. Ik vind het ook prima, waarom niet.
Stond er altijd al in. Geen reden om er niet in te staan.
thuisnummer
toen dit nog actueel was, dus van jaren geleden
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Toen we telf. kregen werd het nummer in het telefoonboek vermeld en zo is het gebleven.
Toentertijd was dat nog gewoonste zaak van de wereld.
traditioneel
transparant zijn voor anderen
Uit automatisme
Uit gewoonte
uit het verleden zo gegroeid
Uit verleden ontstaan
Van ouds her.
Van oudsher
Van oudsher gewend
Van oudsher zo geweest
Van vroeger toen was er in staan heel gewoon
van vroeger uit (3x)
vanaf 1970 en dat is zo gebleven
vanaf het begin van abonnement in gids vermeld.
Vanuit het verleden
vanuit het verleden (was toen standaard voor de meesten).
Vanuit het verleden, nooit verder over nagedacht.
vanwege dat ik een praktijk heb
vanwege de vaste telefoonlijn
vast abonnement
vaste telefoon
vaste telefoon mag bekend zijn
Vaste telefoon, bereikbaarheid
Veel ouderen onder mijn relaties hebben geen internet
Vergeten , dat het niet meer nodig is.
via providers
van mij hoeft de papieren telefoongids niet meer
vind het wel makkelijk voor andere
vind ik makkelijk
vind ik passend
vindbaarheid
Vindbaarheid (2x)
Vindbaarheid voor anderen, omdat de online versie vaak niet klopt.
Vindt ik belangrijk omdat niet iedereen internet heeft. En het nummer is sneller op te
zoeken.
vindt zelf papieren telefoonboek eigenlijk ook wel prettig !
volgens mij automatisch ingekomen
Volgens mij gaat dat automatisch bij 'n vast nummer.
voor andere mensen
Voor anderen
voor dat anderen mij kunnen bellen
Voor derden
Voor het adres, telefoonnummer, ook van ons bedrijf.
voor het gemak voor mensen uit de omgeving
Voor het gemak.
Voor iedereen te vinden
Voor mensen, die mijn telefoonnummer niet hebben
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voor ouderen mensen die niet op web zijn.
Vroeger een keer opgegeven
vroeger was dit zo
waarom niet
Waarom niet is toch hndig voor andere mensen
waarom niet???/
Was al.
Was destijds gratis
was eens zo, is nooit meer veranderd
Was toen d'r tijd gewoon de gewoonte
was toen een gewoonte en iedereen stond er in
Was vroeger normaal, heb me nooit afgemeld
we gebruiken ons vast telefoon nr meerendeels
Ook handig als je iemands adres niet weet kun je dan opzoeken
We hebben een vast nummer bij KPN
we hebben vaste aansluiting via kpn.
We staan er gewoon al heel lang in en we denken er niet het te veranderen.
We staan er in vanaf de tijd dat er bijna niemand internet had of gebruikte. Dit hebben we
eigenlijk nooit laten aanpassen, omdat de 'oudere' mede gebruiker van de, vaak alleen vaste
telefoon niet altijd internet heeft, dat wordt nogal eens vergeten.
We staan erin vanaf 1986 in het telefoonboek, en is daarna simpelweg nooit meer
veranderd vandaar.
wel handig als ze je weten te vinden
WEL ZO HANDIG VOOR IEDEREEN
wordt vermeld door ziggo
Zakelijk belang
zit bij het telefoonabonnement vaste telefoon
Zo doorgegeven en vanwege het bedrijf
Zo maar
zo staan we er al 18 jaar in en nooit
gedacht om ons te verwijderen zou ook geen
reden weten waarom
Zodat 'men' mijn nummer kan opzoeken
zodat andere kunnen kijken voor het telefoonnummer of adres.
Niet nog iedereen heeft een computer.
zodat andere mensen mijn telefoonnummer gemakkelijk kunnen vinden
Zodat andere mensen weten wat mijn telefoonnummer is.
zodat anderen je telefoonnummer kunnen vinden
Zodat anderen mij kunnen bellen op mijn vaste lijn.
Zodat anderen mijn gegevens kunnen vinden
zodat bekenden ons kunnen bereiken
Zodat de oudere mensen die nog gebruik maken van het telefoonboek mij ook kunnen
vinden.
Zodat degene die er wel in kijken mij kunnen vinden
Zodat iedereen die je wil bereiken je kan bereiken.ðŸ˜ƒ
Zodat iedereen die ons wil bellen ons ook kan vinden.
zodat iemand mij kan bellen.
zodat ik te vinden ben met mijn bedrijf
zodat je traceerbaar bent
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zodat mensen die mijn mobiele nr niet hebben het vaste nr kunnen opzoeken
zodat mensen die ons zoeken en niet ons telefoonnr hebben ons toch weten te vinden
zodat mensen het telefoonnummer kunnen opzoeken
Zodat mensen me kunnen vinden als het nodig is.
Zodat mensen mij kunnen vinden
zodat mensen mijn nummer kunnen opzoeken en dan kunnen bereiken
zodat mensen mijn telefoonnummer kunnen vinden. Er zijn nog steeds mensen op deze
wereld, die geen internet hebben!
zodat mijn nummer eenvoudig te achterhalen is
Zodat ze mijn nummer kunnen vinden
Zowel zakelijk alsmede privé.

5.1 Waarom sta je niet in het papieren telefoonboek?
80%

(n=149)

74%

70%
60%
50%
40%
26%

30%
20%
10%
0%
1

Weet niet

Toelichting:















Aheb alleen mobiel
andere provider dan KPN
Andere telefoon provider
beroepshalve
Bewust
Bij overgang naar glasvezel (alles in een) is vermelding niet doorgezet. (verviel blijkbaar
automatisch)
Door een verandering bij KPN.
Foutje van provider
Gebruik deze niet
Geen abonnement meer bij KPN
Geen behoefte aan.
geen behoefte aan. diegene die mijn nr. moeten hebben, hebbe dit ook
Geen behoeften aan
Geen idee waar om niet . Sorry
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Geen idee, is na de oranje glasvezelbekabeling verdwenen
geen idee; stonden er plotsklaps niet meer in ondanks een vaste abonnement.
Geen idee. Heb ik zelf geen actie voor ondernomen.
Geen idee. We hebben er altijd in gestaan, maar nu ineens niet meer. Niet zelf laten
verwijderen
Geen interesse in.
geen KPN abonement
geen registratie meer
Geen toegevoegde waarde
Geen vast nummer
geen vaste lijn.
geen vaste telefoon
Geen vaste telefoon
geheim nummer
Geheim nummer
geheim telefoonnummer
Heb abonnement van werk
heb een geheim nummer
Heb geen huistelefoon
Heb me niet aangemeld, zou t wel willen
Hebben een bedrijf
Heeft de provider niet gedaan.
heeft geen nut, kijkt niemand in (alleen voor marketingdoeleinden en die wil ik niet aan de
lijn)
hoeft niet iedereen te weten.
Ik ben met mijn abb. overgestapt van KPN naar Ziggo, daarna hebben ze mij niet meer in de
gids opgenomen.
Ik heb aangegeven de verwijzing te verwijderen
ik heb nooit iets doorgegeven
Ik vond dat niet nodig, ik geef de mensen zelf mijn nummer als ik dat nodig vind
Ik wil niet dat iedereen mijn nummer heeft.
Ik woon nog thuis, mijn ouders staan overigens wel vermeld.
In het verleden ooit de keuze gemaakt.
Instelling nooit veranderd dat het wel mocht
is fout gegaan met overstap naar ziggo
Is verwijderd, zonder bericht
Mensen die mij kennen die weten mij nummer toch wel...
Mijn ouders waarbij ik woon staan wel in het telefoonboek. Mijn eigen telefoonnummer
(mobiel) staat er niet in. Deel dat alleen met vrienden en bekenden
moeilijk om er in te komen
Nadat ik naar een andere provider wat overgestapt stond ik er ineens niet meer in.
Nergens voor nodig.
niet belangrijk
niet bij kpn
niet iedereen hoeft mijn nummer te weten
Niet meer van deze tijd
Niet meer van deze tijd, alles staat inmiddels online
Niet nodig (2x)
niet nodig, geen vaste aansluiting meer
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niet voor iedereen bekend zijn
nooit aangegeven dat ik dit wilde
Nooit van gekomen om me er in te laten opnemen
nvt
Om de een of andere vage reden staan we er niet meer in; prima zo (vandaar ook zo
gelaten).
om ongewenste reclame via de telefoon te voorkomen.
Omdat een aantal jaren geleden ons telefoonnr. in het telefoonboek ineens gekoppeld was
aan iemand anders.Dat is inmiddels gecorrigeerd, Alleen de vermelding in het boek is nooit
meer goedgekomen.
Omdat ik alleen woon met mijn dochter.
Je weet tegenwoordig maar nooit
Omdat ik sinds kort op mezelf woon.
Omdat we een geheim thuisnr hebben en we daarom ook niet met de mobiele nr's vermeld
wilde worden
omdat we geen vaste aansluiting meer hebben
omdat we niet bij kpn zitten
Omdat we onze telefoonnummers zelf verstrekken aan de mensen die dit volgens ons
'moeten' hebben.
Omdat wij dat niet willen
Omdat wij het nummer geheim willen houden
Omdat wij niet willen dat 9ns nummer bekend is bij iedereen.
Mensen die ons kennen hebben ons nummer, privé is privé
omdat ze ons eruit hebben gehaald maar waarom?
Ontwijken van telefonische aanbieders.
onze provider doet hier niet aan mee.
Over stap van KPN naar Ziggo
privé
prive nummer
Tegenwoordig zijn er andere manieren om iemand te bereiken.
toen wij glasvezel kregen is ons hele pakket bij KNP eruit gegooid en niets is meer terug
geplaatst
Vaste tel alleen voor prive gebruik
Veiligheid
Vermelding niet nodig.
Vind ik niet nodig.
Voegt weinig toe in dit digitaal tijdperk..
Vond ik niet meer relevant
Waarom wel
Waarom wel, alles kan via internet
Waarvan kunnen wij hierover bericht hebben gekregen?
Geen flauw idee.
Was er opeens uitgegooid!
we HADDEN een geheim nummer, vanwege 'stalking '
We weten `t niet, KPN zegt dat `t goed komt, maar dit jaar weer niet!
weet ik niet eerder wel
wegens prive redenen
weten wij ook niet overgestapt naar andere provider en uit telefoonboek gegooid
Wil ik niet
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wil k niet vanwege ongewenste telefoontjes telemarketing
will geen papieren telefoonboek omdat daar teveel bomen voor gerooid moeten worden,
en de inkt vergif is.
Wordt bijna nooit meer gebruikt
Wordt steeds niet op gereageerd door de telefoongids , ondanks herhaaldelijk verzoek
daartoe , en beloftes door de aanbieder .
ze hebben me er niet meer ingezet
zie toelichting
Zie toelichting bij vraag 5
ziggo abonnment en geen behoefte aan
zijn vroeger lastig gevallen - in verband met werk
Zou niet weten waarom
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