Boodschappen doen over de grens
1 Uitgaande van 2017: hoe vaak deed u boodschappen in het
buitenland?
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37% antwoordt "Enkele keren per jaar" op vraag "6 Uitgaande van 2017: hoe vaak deed u
boodschappen in het buitenland?."

Toelichting
Wekelijks 


Doe al jaren inkopen in Duitsland, heb daar zelfs spaarkaarten van diverse zaken,
tank daar altijd, besteed daar ongeveer €175- per maand.
Ik ga geen extra btw betalen om een corrupte staat te steunen,Nederland is een
zinkend schip dus zonde van het geld

1

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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59% is het (zeer) eens met stelling 7 ‘Door deze tariefwijziging ga ik drogisterij-artikelen in Duitsland
of België kopen in plaats van in mijn gemeente.’, 16% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen
antwoord is "Zeer mee eens" (34%).

Toelichting
Zeer mee
eens






Drogisterij-artikelen koop ik daar al jaren, bijv. haarverf echtgenote kost de helft.
Het is een keer genoeg die uitbuiterij door overheid. en het geld wordt heel
verkeerd besteed. alles gaat naar islam landen, Turkije met de grootste dictator die
er is, krijgt maar geld en geld en nog eens geld en het deugt er niet meer. Er moet
opvang in de regio komen. de islam past niet in ons land. en wij maar werken en
werken en werken en alles wordt maar duurder en duurder en duurder. meer
betalen en minder krijgen dat is al minimaal 20 jaar aan de gang. het is een keer
genoeg.
Politiek denkt alleen maar aan zichzelf dus ik doe dat ook,beetje vreemd deze
beslissing,maar tekent wel waar de politiek staat in de keuze voor de burgers... de
burger stelt niks voor en wij willen zsm rijk worden.

Neutraal



Wij wonen aan de grens en combineren de autorit met tanken en lekker broodje
eten. Verder doen wij alle boodschappen in dorp Milsbeek.

Weet niet



Maak geen specifiek lijstje. Dus als de tandpasta op is ga ik niet speciaal naar
Duitsland. Maar ben ik daar voor andere dingen dan breng ik ook tandpasta mee.
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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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