Online boodschappen
Het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek) becijferde dat in 2017 meer dan een kwart van de
bevolking levensmiddelen of cosmetica kocht via internet, een jaar eerder was dat nog 19
procent.

1 Heb je in 2017 producten online gekocht?
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1 keer.
Dagcreme
Geen cpsmetica
Geen levensmiddelen, maar wel andere dingen.
Geen levensmiddelen, wel cosmetica, cartridges en scheermesjes
Geen levensmiddelen.
Heerlijk, wat een gemak.
Ik koop steeds meer online. Super handig en scheelt veel tijd.
Ik koop veel via internet maar geen levensmiddelen of cosmetica
Inktcartridges
Is makkelijk, kon de producten in de winkel in Horst ophalen
Maar geen levensmiddelen of cosmetica.
Maar het meeste kopen we in de winkel

Nee







Daar hou ik niet van. Wil zien wat ik koop.
Geen levensmiddelen en cosmetica, wel andere producten
Geen levensmiddelen of cosmetica
Ik heb geen levensmiddelen of cosmetic gekocht. Wel andere artikelen.
Ik koop het liefst in de winkel dan kan ik zien en voelen en of proeven of het bevalt en
hoef ik ook niks terug te sturen.
Ik koop met regelmaat via internet maar geen levensmiddelen of cosmetica want dat wil
ik toch met eigen ogen zien, ruiken en kopen.
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Ik wil mijn voedingswaren zien, aanraken en evt ter plekke op de etiketten kijken
Ik wil ZIEN wat ik koop
Kijk liever wat ik koop
Online maakt alles kapot.
Wij houden de winkels in ere!!!!!!! Wij willen banen behouden door de stenen winkels te
bezoeken!!!
Zeker omdat er vaak extra korting geldt, zou ik dit wel graag willen. Maar tot nu toe is dat
nog niet mogelijk voor mensen met een leefgeldrekening.
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1.1 Wat voor soort producten heb je in 2017 online gekocht?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Assessoires
Badprodukten
Bedartikelen
Beddengoed
Boek, speelgoed, vanalles
Boek.
Boeken (14x)
Boeken, bladmuziek, muziekinstrumenten
Boeken, cadeautjes, tickets voor een concert
Boeken, dvd's, speelgoed
Boeken, films, medicijnen,zaden
Boeken, schoenen, pop a ball
Bordspellen
Bouwartikelen
Bouwmaterialen
Cadeautjes
Cardridges
Cartridges, scheermesjes
Cd
Cd's, vinyl
Cd’s en boeken
Dekbed
Dekbedovertrek, dvd's
Dierenvoedingproducten
Div.
Diverse producten.
Doe het zelf spullen.
Drogisterij artikelen (2x)
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Fotoapparatuur
Gebruikersvoorwerpen
Gereedschap (2x)
Gereedschap, anti-schimmelmiddelen
Hobbeyspullen
Hobbie en inkt voor pc
Hobby artikelen
Hobby spullen
Hondenvoer, foto's
Hotelovernachtingen.
Huishoudelijk
Huishoudelijk, tickets, hotel
Huishoudelijke apparatuur
Huishoudelijke artikelen
Huishoudelijke artikelen, boeken, cadeaus
Huishoudelijke zaken en vakantie's
Inktcartridges
Inktpatronen
Inktpatroon
Kado
Kantoor artikelen.
Koffie
Lectuur, speelgoed, dierbenodigdheden
Natuur geneesmiddelen/producten
Postzegels, cd
Printerinkt
Reis geboekt
Schoenen (3x)
SchoenenSc
Sinterklaas artikelen
Sinterklaas/speelgoed
Speelgoed (10x)
Speelgoed en leesboeken
Speelgoed, gebruiksspullen
Tegoedbonnen, cadeaus
Textiel
Tuingereedschap div.
Verfartikelen hobby
Verschillende spullen
Vitaminen
Volieremateriaal
Wijn, Wasmachine, speelgoed,boeken

Toelichting



Bv. inktpatronen, schoenen, pannen etc.
Ik heb weleens iets online gekocht, maar toch gaat mijn voorkeur uit naar kopen in een winkel.
Zeker bij kleding wil ik het kunnen passen en zien, op een plaatje valt het toch vaak anders uit.
En als het tegen valt of de maat is niet goed moet het weer teruggestuurd worden, dat vind ik
zo'n gedoe.
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Ik koop alleen als de website te vertrouwen is. ook koop ik via marktplaats maar dan niet meer
als 10-15 euro
Ik probeer zo veel mogelijk producten in de winkels van Horst te kopen. Als dit niet mogelijk is,
bestel ik online.
Veel van die dingen kopen we online omdat het makkelijk is, maar voor een groot deel ook
omdat het goedkoper is. Levensmiddelen thuis laten bezorgen is volgens mij vaak duurder - als
ze bij ons al thuis bezorgen (buitengebied), maar heb dat nog niet uitgezocht. Jan Linders bezorgt
niet thuis.
Voornamelijk producten waarvan je weet dat het goed is.
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