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Samenvatting
Op vraag "1 Heb je het afgelopen jaar iets op een verkoopsite gekocht?" antwoordt 42% van de
respondenten: "Nee".
Op vraag "2 Heb je het afgelopen jaar iets op een verkoopsite verkocht?" antwoordt 58% van de
respondenten: "Nee".
Op stelling "3 ‘Het is goed om gebruikte voorwerpen een tweede leven te geven’" antwoordt in
totaal 95% van de respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal antwoordt 1% van de respondenten:
"mee oneens". Het meest gekozen antwoord (56%) is: "Zeer mee eens". Dit is ook het middelste
antwoord (mediaan).

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP HorstaandeMaas, waarbij 597 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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1. Rechte tellingen
Verkoopsites
Verkoopsites zijn websites waarop online spullen worden aangeboden en verkocht.
Voorbeelden van verkoopsites zijn Marktplaats, eBay, Speurders of Koopplein.

1 Heb je het afgelopen jaar iets op een verkoopsite gekocht?
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Op vraag "1 Heb je het afgelopen jaar iets op een verkoopsite gekocht?" antwoordt 42% van de
respondenten: "Nee".

Ja, iets anders, namelijk:
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Aanhangwagen
Accessoires
Airfryer
Ansichtkaarten en oude brieven
Antivorst deken voor auto, industriestofzuiger, stofzuigerzakken, drogisterij artikelen
Auto onderdelen
Automaterialen
Baard producten,kleding, drank, verzorgingsproducten, gadgets.
Batterijen voor hoorapparaat
Beeldjes end.
Brocante
Brommer
Camera's
Cartridges
Curiosa
Dakpannen
Dfiverse
Divers
Diverse
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Diverse materialen
Diversen
Dvd
Electronica
Etentje
Fiets (3x)
Films etc. apparatuur voor films
Filter voor stofzuiger
Game
Gereedschap (3x)
Hobbymateriaal
Hobbyspullen
Hondenvoer
Horloges
HP printer
Huishoudelijke apparaten
Huishoudelijke art
Huishoudelijke artikelen
Inkt
Inktcartridges
Ja
Kaartjes
Kleding en boeken
Kleding én boeken én meubels
Kleding, boeken, it spullen
Kleine kadootjes
Koffiezetapparaat, tafel met stoelen
Krukken
Lampen
Lego
Legobouwstenen
Legpuzzels
Lp's
Machine
Materialen voor de basisschool
Meccano
Mechanische onderdelen voor een klok en speelgoed
Medicijnen
Meerdere
Meerdere dingen
Meerdere: kleding, boeken, huishoudelijke apparaten, games etc
Merchandise
Meubels en speelgoed voor mijn kleindochter
Naamstempel
Onderdelen
Onderdelen tractor
Parfum, cartridges
Peper / zout stel
Pony
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Portofoons
Printerinkt (2x)
Puzzels
Quiltstoffen
Reis
Rolgordijnen
Schoenen
Senseo apparaat
Speaker
Speelgoed (12x)
Speelgoed, fietsstoeltje
Sport artikelen 2e hands meubelen
Sportart.
Spullen voor auto, kinderkamer, zwembad, etc etc
Stoelen
Stofzuiger
Tas
Telefoon
Telefoonhoesje
Ticket museum
Toner
Traptreden
Trollen/ decoratie materiaal en kussens
Van alles
Vanalles
Verschillende dingen
Voedingssupplementen, cosmetica
Vogels
Witgoed, gereedschap
Woonaccesoires
Xx
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Toelichting
Ja, boeken







Ja, iets
anders,
namelijk:



Nee









Weet niet



Ben in principe zeer tegen online kopen. Het maakt onze middenstand kapot en
is slecht voor het milieu
E books
Ik koop kleding toch het liefst in de winkel. Ik wil graag kleren voelen, zien en
vooral in de winkel passen. Vaak lijkt iets heel leuk , maar als je het dan zelf aan
hebt...
Koop liever in een winkel.
Vanalles

Ik ben begonnen met de hobby quilten en daarvoor heb ik boeken en stoffen
gekocht via marktplaats en nolensplein.nl
Ik koop af en toe wat maar nooit boven de 10 euro.
Zou beter zijn als je meerdere keuzemogelijkheden kunt aanklikken, aangezien je
meerdere dingen verkocht/gekocht kunt hebben.

Geen behoefte aan
Ik probeer zoveel mogelijk cookies te vermijden. Het gebruik hiervan baart zelfs
de consumentenbond zorgen. Niemand kan mij garanderen dat er niet een keer
een medewerker(ICT) mailadressen al dan niet tegen vergoeding (betaling)
doorsluist naar anderen
Kinderkleding kopen we bijna allemaal tweedehands, maar dan wel op
daarvoorbestemde kledingbeurzen

Ik verkoop voornamelijk op sites.
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2 Heb je het afgelopen jaar iets op een verkoopsite verkocht?
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Op vraag "2 Heb je het afgelopen jaar iets op een verkoopsite verkocht?" antwoordt 58% van de
respondenten: "Nee".

Ja, iets anders, namelijk:



























2de hands spullen zoals tuinstel, bureau
Aanhangwagen
Accesoires
Ansichtkaarten en oude brieven
Antieke theepot
Autobanden (2x)
Baby spullen oa een box
Babyspullen (3x)
Bijtring
Boeken,
Camper
Dakpannen
Diaprojector
Divers
Diverse (2x)
Diverse apparaten
Diverse dingen
Diverse materialen
Diverse spullen
Diversen (2x)
Driewieler
Een bank en een auto
Een mobiel
Fiets (4x)
Fietsendrager
Fietsstoeltje
7













































Films en apparatuur voor films
Glijbaan
Graanmolen
Hobby artikelen
Hobbyspullen
Hooi
Huishoudartikel
Inkt voor de printer
Instrumenten (Marktplaats )
Kabel
Kinderfiets
Kinderfietsje
Kinderspullen
Kinderspullen/-speelgoed
Kleding en boeken (2x)
Kleding en meubels
Kozijn
Legpuzzels (2x)
Machine
Magnetron + schoolboeken
Meerdere
Meerdere dingen
Merchandise
Mobiele telefoon
Muurdecoratie
Navigatiesysteem
Olielamp
Onderdeel
Overtollige spullen
Printerinkt
Scheerapparaat
Schoenen (5x)
Speelgoed (9x)
Spelcomputer
Tuingereedschap
Van alles
Van alles wat ik kwijt wou
Vanalles
Vogels, hakselaar
Vogelvoerhuisje
Wapens
Wat ik kwijtmoest
Zie boven
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Toelichting
Ja, boeken



En meubels en spullen voor het interieur

Ja, meubels



Zou beter zijn als je meerdere keuzemogelijkheden kunt aanklikken, aangezien
je meerdere dingen verkocht/gekocht kunt hebben.

Ja, iets anders,
namelijk:




Ik vind het zonde om 2de hands spullen weg te gooien. Daarom geef ik ze aan
de vrienden van hof te Berkel, en de grotere stukken verkoop ik op
marktplaats.
In verband met het leegmaken van een grotere ruimte



Ik zou sommige spullen liever naar de tweede hands winkel brengen

Nee
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3 ‘Het is goed om gebruikte voorwerpen een tweede leven te
geven’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

(n=530)

56%

60%
50%

39%

40%
30%
20%
10%

3%

1%

0%

0%

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Op stelling "3 ‘Het is goed om gebruikte voorwerpen een tweede leven te geven’" antwoordt in
totaal 95% van de respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 1% van de respondenten antwoordt:
"mee oneens". Het meest gekozen antwoord (56%) is: "Zeer mee eens". Dit is ook het middelste
antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens














Daar kunnen ze nog goed door verkocht worden voor een laag prijsje en geen
gedoe met marktplaats
Daarom heb ik ook verschillende regio sites aangemaakt. Zodat we daar allemaal
gebruik van kunnen maken. Vind het zonde als er van alles voor grof vuil klaar staat,
waar andere mensen mee geholpen hadden kunnen worden.
Gebruikte spullen verdienen altijd een nieuwe kans. Afval bestaat niet, althans dat
zou de ideale wereld zijn. De ciculaire economie is in opkomst. Niet alleen het
milieu is er mee gediend maar ook je portemonee!
Het is goed voor het milieu, en leuk om oude spullen nieuw leven in te blazen of te
combineren met nieuwe spullen.
Het is toch zonde om spullen weg te doen die een ander nog goed kan gebruiken
Het is zonde om spullen die nog prima zijn, weg te gooien. Iemand anders kan er
nog van gebruik maken.
In deze consumptie maatschappij is het heel jammer dat er zoveel spullen
weggegooid worden die nog goed genoeg zijn voor een tweede leven.
Om meerdere redenen doodzonde om spullen die nog bruikbaar zijn weg te gooien:
- verspilling van grondstoffen
- bij fabricage wordt energie en menskracht ingezet
- Afvalverwerking belast het milieu en kost geld
- Niet iedereen kan nieuwe spullen betalen
Vaak zitten tussen gebruikte dingen leuke dingen.
Voor mij geld een tweede leven niet zo, het gaat er meer om dat je er nog iets in je
portemonnee beland.
Wat de een weggooit kan voor een ander een diamantje zijn
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Mee eens








Ik breng gebruikte voorwerpen liever naar ‘n kringloopwinkel.
Ik geef het liever aan de lokale verenigingen voor de rommelmarkt in ons dorp
In principe ja. Hangt in de praktijk af van de kwaliteit en gebruikswaarde
Kringloop
Maar zelf wil ik dat niet.
Vooral met kleding wat er nog goed uitziet.
Dat ga ik vooral in een secondhand kledingwinkel halen.
Dat wil het toch graag zien.

Neutraal



Als ik een gebruikt voorwerp niet meer goed genoeg vindt zal geen Nederlander dat
nog willen en geef ik het aan Polen of Roeminieen
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TIP HorstaandeMaas
Verkoopsites
11 maart 2019 tot 18 maart 2019
597
4,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
3
18 maart 2019
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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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