Repareren of nieuw kopen
Initiatieven als het repaircafé in America stimuleren mensen om defecte elektrische
apparaten die nog te repareren zijn, te laten maken in plaats van weg te gooien - Stel je hebt
een broodrooster en deze gaat stuk.
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Op vraag "8 Hoe handel je vervolgens?" antwoordt 45% van de respondenten: "Ik koop meteen een
nieuwe broodrooster".
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Afhankelijk van de '"ouderdom".
Alleen als die 't ECHT NIET meer doet, koop ik 'n nieuwe!
Als die niet te maken valt komt er een nieuwe..
Als ik denk dat ik zonder kan, koop ik geen nieuwe
Ben monteur. Ik kijk zelf of een reparatie mogelijk is.
Bij een duur apparaat; altijd laten repareren.
Breng hem weg om te recyclen
Broodrooster slecht voorbeeld met zoveel warmte draden eraan te laten `knommelen`
Denk dat ik er geen meer koop. Is overbodige luxe
Dor zelf eerst kijken of ik k het maken kan
Een repair café in horst zou mooi zijn
Eerst onderzoeken of reparatie mogelijk is
Eerts
Gebruik deze zelden dus geen nieuwe
Gewoon zonder doen
Hij gaat bij het oud ijzer
Ik
Ik doe dit zelf
Ik doe het zonder broodrooster
Ik ga naar repaircafe America in het Laefhoes
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Ik gooi de oude in de Melderse in de container, en koop een nieuwe
Ik heb geen broodrooster
Ik kijk als ik hem zelf kan repareren
Ik kijk deze zelf eerst na en indien echt stuk dan vervangen
Ik kijk er zelf na of de broodrooster nog te maken valt
Ik kijk er zelf naar of de broodrooster nog te maken is
Ik kijk er zelf naar of hij nog te maken is.
Ik kijk of ik deze nu nog wel nodig heb.
Ik kijk of ik het zelf kan repareren. Weeg af iemand anders te laten repareren
Ik kijk om ik deze zelf kan repareren
Ik kijk wat ik zelf kan ,anders weg er mee.
Ik kijk zelf
Ik kijk zelf of hij nog te repareren is
Ik kijk zelf wat er te repareren valt, zo niet dan wordt het vervangen.
Ik kocht geen nieuwe gebruik deze niet
Ik laat mijn man kijken en als hij het niet kan repareren koop ik een nieuwe.
Ik maak m
Ik probeer eerst altijd zelf te repareren
Ik probeer hem te repareren
Ik probeer hem zelf te maken (3x)
Ik probeer hem zelf te repareren en anders koop ik vrij snel een nieuwe broodrooster
Ik prober de broodrooster te maken
Ik repareer die zelf
Ik repareer hem
Ik repareer hem zelf
Ik zoek via Marktplaats naar een betaalbaar alternatief
Kijk eerst naar nieuwe en als energieverbruik veel beter is koop ik nieuwe
Kijk er zelf naar
Kijk of ik deze wel echt nodig heb.
Kijk zelf of hij nog te repareren is
Lever hem in bij winkel van sinkel die hem wellicht kunnen maken en weer verkopen
Ligt zeer aan de leeftijd van het apparaat
Maar een repaircafé ook in Horst zou zeer welkom zijn, dan laat ik de broodrooster nog nakijken.
Je moet er niet te ver voor hoeven reizen, anders schiet het z'n doel voorbij.
Maar lever hem wel in bij gemeente of winkel zodat hij op milieuvriendelijke wijze kan worden
verwijderd.
Meestal is reparatie net zo duur als nieuw
Mijn man maakt bijna alles zelf.
Naar repaircafe in Maasbree
Probeer eerst zelf te maken
Probeer eerst zelf te repareren
Probeer hem eerst zelf te repareren
Probeer hem eerst zelf te repareren. (ben electricien)
Probeer het zelf
Probeer het zelf te maken, en anders komt er een nieuwe
Probeer het zelf te repareren
Probeer zelf te repareren
Raak, de mijne is kapot, maar ergens doet hij het nog. Ik blijf dus rustig afwachten tot hij het niet
meer doet.
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Repareer het als dat nog kan
Repareer nagenoeg alles zelf.
Repareren is duurder dan een nieuwe +garantie
Repareren is meestal duurder dan nieuw kopen.
Vraag rond of er iemand een broodrooster heeft die er niets meedoet zodat ik deze kan
overkopen.
Waarschijnlijk is hij dan oud en gebruikt meer energie als een nieuwe , dus koop een ik een
nieuwe
Wat kost repareren t.o.v nieuw afwegen
We denken eerst goed na .Geen tweede hands
We hebben geen broodrooster, energieverslindende apparaten niet gebruiken.
Wij gebruiken hem niet
Wij hebben geen broodrooster
Zelf maken en tweedehandswinkel/marktplaats
Zelf repareren of nieuwe kopen
Zelf repareren.
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Afhankelijk van de leeftijd
Als het een groter of duurder apparaat zou zijn, dan zou ik er wel eerst naar
laten kijken of het nog gemaakt kan worden.
Als het een relatief simpel apparaat is, vervang ik het. Als het een duurder
apparaat is (laptop/tv/wasmachine), laat ik eerst iemand ernaar kijken.
Als ik nog kon laten maken, dan zou ik dat doen. Echter het repaircafé uit
America zal alleen voor mensen uit America werken.
Ik ga toch niet besparen op een broodrooster.
Maar ik zou wel graag gebruik maken van zo´n repaircafé. Misschien een idee
voor een pop up in Horst.
Nieuwe broodrooster zijn energiearmer
Plekken zoals in America moesten er meer zijn, er wordt veel te snel iets
weggegooid!
Reparatie in winkel is helaas vaker duurder dan nieuw, vooral bij de
goedkopere apparaten
Reparatie is vaak duurder dan nieuw kopen.
Tegenwoordig koop ik nieuwe maar in mijn hart wil ik het liefste die laten
maken. Maar daar zijn geen opties voor omdat reparatie vaak duurder is dan
het kopen van een nieuw exemplaar. Initiatieven om dit soort apparaten te
laten repareren juich ik van harte toe maar dan moet het voor veel burgers wel
bereikbaar zijn. America goed initiatief maar als je aan de andere kant van de
gemeente woont, is dit geen optie. Hetzij omdat de brandstofkosten auto
zowat duurder zijn dan de reparatie, hetzij omdat je geen
vervoersmogelijkheid hebt.
Toevallig is onze broodrooster pas geleden kapot gegaan en hij veroorzaakte
koortsluiting.
Voor een simpel broodrooster is het beter en eenvoudiger meteen een nieuwe
te kopen
Ik ben ook geen voorstander van de weggooimaatschappij !!!
Is de reparatie hoger dan een nieuwe?? Dan koop ik een nieuwe
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Meestal is repareren duurdr als nieuwkoop
Niet alles meteen weggooien er wordt al zoveel weggegooid.

•

Als ik bijna net zoveel voor reparatie en onderzoek kosten moet betalen kies ik
voor nieuw krijg weer volledige garantie producten worden niet meer gemaakt
om lang mee te gaan zoals bv vroeger de Miele
Ik kijk eerst zelf of etj nog te maken is. Indien niet, dan bekijk ik of er nog leuk
knutselspul uit te halen is, en we bekijken of we wel een nieuwe nodig hebben.
Als het apparaat nog goed uitziet en weinig gebruikt, proberen te maken,
anders inleveren bij de winkel als je een nieuwe zou kopen.

•
Weet niet

•
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Op 24 november is het Koop Niets Dag. In 15 landen, waaronder Nederland, wordt dan
opgeroepen een dag niets te kopen, als protest tegen de consumptiemaatschappij.

9 Doe jij mee met de Koop Niets Dag?
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Op vraag "9 Doe jij mee met de Koop Niets Dag?" antwoordt 48% van de respondenten: "Nee".
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Heel goed. Onze maatschappij lijdt aan de ziekte van Meer! We hebben van alles veel
te veel.Consuminderen zou ons goed kunnen helpen.
Belachelijk initiatief
Belachelijk, wat een verschrikkelijk links initiatief. Consumptie is wat onze economie
draaiend houdt.
Dan zal er eten voor zondag gehaald moeten worden.
De meeste dagen in het jaar koop ik niets.
De winkel wordt gepakt terwijl dit probleem bij de fabrikant begint
Dit vind ik een belachelijke onderneming.
Eenmalige acties zetten geen zoden aan de dijk, tenzij veel mensen gestimuleerd
worden wat vaak niet het geval is. Er zijn dus aan deze dag gekoppelde acties nodig
Er is wel iedere dag een dag ergens voor , het is allemaal niet meer bij te houden
Er zijn al te veel dit of dat dagen ,hou op met die flouwe kul .
Het is goed om bij je koopgedrag en de consumptiemaatschappij stil te staan, maar zo
een dag vind ik echt onzin
Het is jezelf voor de gek houden als je een dag niks koopt. Je kunt beter alle dagen
bewust kopen.
Het wordt met de dag gekker, wat er verzonnen wordt. De ene dag niets kopen, maar
uitstellen tot de volgende dag dan maar......
Ik ben voor een meer bewust koopgedrag, maar vind dit niet de manier om er iets aan
te doen.
Ik koop alleen iets als ik het nodig heb en ik bepaal zelf wel wanneer dat wel of niet
nodig is. Ik laat dat moment niet door andere bepalen.
Ik koop bewust iets omdat ik het nodig heb. Dan maakt de dag toch niets uit. Een
beetje flauwekul
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Ik koop sowieso niet meer dan ik nodig heb. Ik doe boodschappen op een tijdstip dat
het mij uitkomt.
Ik let zelf al op mijn uitgaven. Maar 1 dag niks kopen en de andere dagen wel, draagt
voor mij niks bij aan mijn eigen bewustwording. Als ik op die dag moet tanken, doe ik
dat evengoed wel.
Ik overweeg mijn uitgaven namelijk altijd
In het weekend doe ik de wekelijkse boodschappen. Als ik die niet op 24 november
doe, doe ik die op een andere dag. Wat is dan het verschil? Zaterdag is de klusdag
waarop alle klussers naar de bouwmarkten moeten. Op zaterdag wordt de nieuwe auto
gekocht enz. Heel veel ondernemers moeten het juist van het weekend hebben. Het
betekent voor deze mensen ook een dag geen omzet. Bekijk het ook van die kant. Ik
ben sceptisch over het slagen van de Koop-Niets-Dag en ik vind het eigenlijk ook geen
eerlijk initiatief. Ik ben wel benieuwd wat het effect hiervan zou zijn op de totale
handel, dus incl. de beurzen.
Men verzint telkens weer wat nieuws. Je moet elke dag opnieuw in alle opzichten goed
en verstandig leven
Mijn man werkt in een winkel. Ons brood moet gewoon verdiend worden. Men moet
de online-shops verbieden. Als men eerst naar de winkel moet gaan, koopt men veel
bewuster. En (zeker niet onbelangrijk) er komen meer winkels, minder leegstand en
MEER werk
Moeten we voor elke hype of idee een dag gaan instellen? Nee dus. Ben voor een
jaarrond "Koop Wel Dag"..
Of ik dan mijn boodschappen doe of op vrijdag dat vind ik weer zo'n actie van "we
moeten weer zo nodig"
Pure show actie, dus onzin
Te laat, er is al een 24 uur economie, dus klaagt de winkelbedrijven massaal terwijl je 's
avonds gewoon even iets via internet besteld. Lachertje van de zaterdag!
Wat een complete onzin
Wat een grote onzin. Bullshit.
Wat een onzin allemaal. Als je aan al die zogenaamde dagen mee moet doen die in het
leven zijn geroepen wordt je leven onderhand bepaalt door anderen en kun je niet
meer zelf bepalen wat je doet.
Wat een onzin dan koop je het een dag eerder of later in en de winkel heeft die dag zijn
onkosten evengoed.
Wat een onzin. Absoluut niet van deze tijd.
Wat een onzin. Wordt dan toch een dag later gekocht.
Wat je die dag niet koopt, koop je de volgende dag m.i. Je schiet er dus niets mee op.
Weer zo onzinnig iets van een of ander links element. Te veel tijd om na te denken
Word op een andere dag wel weer gekocht wat e dan niet kopen.
Ze weten tegenwoordig van gekkigheid niet wat ze moeten verzinnen . Wat een onzin ,
EEN KOOP NIETS DAG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zinloos in een politiek systeem dat achter de consumptiemij staat
Als ze eens op zondag zouden zeggen niets te kopen zou ik meedoen, nu weet ik het
niet.
De week voor Sinterklaas is te veel gevraagd.
Heb er nog nooit iets over gehoord
Het zal dan niet bewust zijn, als ik geen boodschappen (etenswaren) nodig heb dan
koop ik niks en anders wel inzien om zo een dag af te spreken, dan doe je toch de
boodschappen een dag eerder of later. Kunnen beter mensen op een andere manier
bewust ervan maken!
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Ik had er nog nooit van gehoord, vind het wel een ludiek initiatief.
Ik heb 6 dagen per een KoopNietsDag! Ik doe 1 x per week boodschappen.
Ik ken dit initiatief niet maar sta er volledig achter.
Ik koop alleen wat ik nodig heb. Wat ik weggooi is niet meer bruikbaar. Eten gooi ik
nooit weg. Dat doe ik elke dag, niet alleen 24 november. Ik vind zo'n koop niets dag
gewoon symptoombestrijding. Immers, zondag zijn alle winkels weer open en komen
de meelopers weer kopen. Ik dus niet!
Ik koop uiterst zelden iets wat ik niet nodig heb maar misschien heb ik op 24 november
wel iets nodig en dan zal ik het kopen
Is vlak voor Sinterklaas en aangezien wij een volle werkweek hebben, kunnen we alleen
op zaterdag inkopen doen.
Nooit eerder van gehoord: even over nadenken
Wat een onzin
Zal er helemaal aan liggen wat er die dag gebeurt !
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense 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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