Boodschappen doen over de grens
11 Uitgaande van 2017: hoe vaak deed u boodschappen in
het buitenland?
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39% antwoordt "Enkele keren per jaar" op vraag "11 Uitgaande van 2017: hoe vaak deed u
boodschappen in het buitenland?."

Toelichting
Wekelijks



Ik ken veel mensen die zelfs rookwaren en jerrycans voor de buren
meenemen.

Maandelijks





Boodschappen en brandstof goedkoper
Boodschappen en natuurlijk tanken.
Producten welke te maken hebben met lichaamsverzorging deze zijn in
Duitsland meer als de helft goedkoper.
We gaan meer dan maandelijks maar wekelijks halen we niet


Enkele keren
per jaar






Als ik in duitsland ben neem ik benzine en meerdere drogisterij artikelen mee
zoals tandpasta en haarkleurmiddel.
Heb geen toelichting
Ik vind het leuk af en toe ergens anders te gaan winkelen (dagje uit), en ik
koop voornamelijk producten die in Nederland niet verkrijgbaar zijn.
Voornamelijk in 2016 toen ik woonachtig was in Bergen. Nu wonen wij in het
centrum van Venray
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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%.

12 ‘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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45% is het (zeer) eens met stelling 12 ‘Door deze tariefwijziging ga ik drogisterij-artikelen in Duitsland
of België kopen in plaats van in mijn gemeente.’, 28% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen
antwoord is "Mee eens" (23%).

Toelichting
Zeer mee
eens







Mee eens







Dat deed ik al; nu nog meer
Deden we la jaren want voordat het btw tarief omhoog ging scheelde het al
aanzienlijk
Deze haal ik al jaren in Duitsland. Scheelt honderden euro's per jaar
En benzine alkaholische dranken lunchen
En de rest van de boodschappen ook. Vlees, dieetproducten, diesel, kleding noem
maar iets, het is er goedkoper.
En daar hebben we het online boodschappen doen voor.
Het wordt nu steeds interessanter om een gecombineerd bezoek te brengen aan de
buren (tanken, boodschappen en drank)
Mede doordat de lasten zwaarder zijn t.o.v. het inkomen.
Prijsverschillen met Duitsland waren al groot. Deze artikelen kocht ik al grotendeels
in Duitsland.
Sinds de crisis denkt men in Den Haag dat we op een eiland wonen. Vroeger was er
nog een balans, maar nu is nagenoeg álles goedkoper in Duitsland. Rookwaren, alle
brandstoffen, boodschappen, keukens, noem maar op.
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Neutraal






Mee
oneens




Zeer mee
oneens






Weet niet



Dat deed ik al, meestal samen met een tankbeurt
Ik vind het vreemd dat alles om geld draait. Ineens vallen artikelen onder medische
zorg en mag het duurder worden. Waarom doet "het beleid " hier aan mee. De
mensheid moet enorm veel betalen en alles is schrikbarend duurder geworden. Ga
maar kijken in de supermarkten bv. de gewone dagelijks boodschappen.
IK zal er niet extra voor naar Duitsland rijden, maar als ik er ben zal ik een voorraad
kopen.
Als je daar voor naar het buitenland moet rijden ben je waarschijnlijk duurder uit,
de auto rijdt tenslotte ook niet op water.
Dat zou ik alleen doen als ik er toevallig toch ben (vakantie/dagje uit). Door de
reiskosten ben je echt niet goedkoper uit.
Als je alles elders gaat halen of online besteld dan maak je je eigen winkelcentrum
daarmee kapot. Koop bij lokalen!
Heb geen toelichting
Ik koop verzorgingsproducten altijd in de aanbieding 1+1 gratis
Koop alle toilet artikelen hier
Als ik bij toeval in het buitenland ben en iets nodig heb koop ik dan ook iets extra
omdat het daar dan veel goed koper kan zijn anders niet.
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