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VOORWOORD 

Dit marktonderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Bedrijfskundewinkel. De Bedrijfs

kundewinkel is een door studenten gerund adviesbureau met ais doel op niet commerciele 

basis onderzoek te verrichten voor diegenen die niet over de capaciteiten en middelen 

beschikken om een commercieel adviesbureau in te schakelen. 

De opdracht was het uitvoeren van een marktonderzoek naar de mogelijkheden voor het 

opstarten van een winkel in tweedehands kinderkleding in Geldrop. 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor Mevrouw P. Hooijmaijers uit Eindhoven. 

Eindhoven, oktober 1993 
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SAMENVATTING 

In dit verslag staat een opdracht beschreven waarin de haalbaarheid van een winkel in 

tweedehands kinderkleding in Geldrop wordt onderzocht. Ook is er gekeken naar de 

mogelijkheid om de winkel uit te brei den met zwangerschapskleding, speelgoed en 

aanverwante babyartikelen zoals kinderwagens, wiegen en buggies. 

Vit het onderzoek is gebleken dat er een zeer grote belangstelling bestaat naar bovenge

noemde artikelen. De belangstelling voor speelgoed en aanverwante babyartikelen is het 

grootste, gevolgd door kinderkleding en zwangerschapskleding. De interesse voor aIle vier 

de artikelgroepen is voldoende om ze te kunnen gaan verkopen. 

Verder is uit het onderzoek gebleken dat de winkel aIleen succes kan hebben wanneer er 

aIleen mooie en kwalitatief goede artikelen verkocht worden. Ook is het zeer be1angrijk 

dat de winkel er netjes en verzorgd uit komt te zien. 
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INLEIDING 

Voor u ligt het verslag van een marktonderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de , 
Bedrijfskundewinkel. Mevrauw Hooijmaijers, de opdrac~tgeefster, wil weten of het 

mogelijk is am een winkel in tweedehands kinderkleding in Geldrap op te starten. Het is 

de bedoeHng dat deze winkel later nag uitgebreid zal worden met 

tweedehands speelgoed, kinderwagens en positiekleding als daar voldoende vraag naar is. 

Mevrouw Hooijmaijers wil beginnen met kinderkleding omdat hier waarschijnlijk een grate 

markt voor is. Kinderen graeien namelijk snel waardoor het een kostbare zaak is am 

steeds nieuwe kleren te kopen. Het is de bedoeling dat ouders kinderkleding verkopen 

aan de winkel, waarna deze kleding voor maximaal drie maanden in de winkel aangeboden 

zal worden. De ouders krijgen het daarvoor afgespraken bedrag ais de kleding oak 

daadwerkelijk verkocht wordt. De kleren worden teruggegeven als ze er na drie maanden 

nag hangen. 

In de winkel zullen alleen kwalitatief goede kleren verkocht worden. Oak zal de winkel 

zeer netjes ingericht worden, zodat ze zich onderscheid van enkele (niet alle) zaken in 

tweedehands kleding die een rammelige indruk maken en daarmee niet uitnodigen am er 

kleren te kopen. Twee voorbeelden van hoe mevrouw Hooijmaijers haar winkel er wil 

laten uitzien zijn te vinden in Eindhoven en Aalst. 

In dit verslag zal allereerst de prableemstelling verder uiteengezet worden. Dit dient ais 

basis voor de onderzoeksopzet die vervolgens behandeld zal worden. Hierna komen de 

resuitaten van het onderzoek aan de orde, waarna de conclusies en aanbevelingen volgen. 
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HOOFDSTUK 1. PROBLEEMSTELLING 

Aan de hand van het eerste gesprek met de opdrachtgeefster, is de volgende probleem

stelling naar voren toe gekomen. 

Is er in Geldrop behoefte aan een winkel in tweedehands kinderkleding? 

En zo ja, op welke leeftijdscategorie(en) kan deze zaak zich dan het beste richten. In 

onderstaande tabel (tabeI1) staan de verschillende leeftijdscategorieen die in dit onder

zoek gebruikt zullen gaan worden met daarbij het aantal personen per leeftijdscategorie. 

Tabel 1: Aantal kinderen per leeftijdscategorie. 

leeftijdscategorie aantal percentage van de 
Gaar) bevolking van Geldrop 

0-4 1621 6,1% 

5-9 1460 5,9% 

10-14 1536 5,8% 
tsron: Uemeente Ueldro p 

Andere aspecten van de probleemstelling zijn: 

Is het zinvol om de winkel later nog uit te breiden met tweedehands speelgoed, 

kinderwagens en of positie kleding. 

Welke prijs in verhouding tot de nieuwwaarde willen de klanten betalen voor 

tweedehands spullen. 

Is er een voorkeur voor de plaats waar de winkel zich moet gaan vestigen. 

De doelgroep voor dit onderzoek zijn aankomende ouders en ouders met kinderen in de 

leeftijd van nul tot en met 14 jaar die in Geldrop woonachtig zijn. 
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HOOFDSTUK2.0NDERZOEKSOPZET 

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet geschetst die moet leiden tot de beantwoor

ding van de in het vorige hoofdstuk geschetste probleemstelling. Het onderzoek zal 

bestaan uit twee del en, te weten: 

1 - Enquete onder de doelgroep in Geldrop. 

2 - Interviews bij huidige winkel in tweedehands artikelen. 

ad 1) Door een enquete te houden onder de doelgroep, moeten de wensen van de 

potentiele klanten (zoals voorkeur voor vestigingsplaats en prijsstelling) naar voren 

komen, maar ook moeten vragen zoals de grootte van de markt beantwoord 

worden. Er is gekozen voor een enquete aangezien daarmee veel mensen in korte 

tijdsduur tegen relatief weinig kosten bereikt kunnen worden. 

ad 2) Er zal ook een onderzoek onder de huidige zaken gehouden worden, aangezien zij 

informatie kunnen geven die niet bij het afnemen van een enquete onder potent

iele klanten te verkrijgen is. Een andere reden is dat de enquete voornamelijk 

vragen stelt over of men in de toekomst weI of geen kleren of andere artikelen in 

de tweedehands winkel zal gaan kopen. Vit onderzoek is gebleken dat vragen over 

toekomstige gedragingen van mensen vaak onbetrouwbare resultaten opleveren. 

Door de resultaten uit de enquete te vergelijken met de ervaringen van bestaande 

winkels zal de betrouwbaarheid verhoogd worden. 
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HOOFDSTUK3.RESULTATEN 

In dit hoofdstuk zullen zowel de resultaten van de interviews onder bestaande winkels in 

tweedehands artikelen als de in Geldrop gehouden enquete worden besproken. In 

paragraaf 3.1 worden de uitwerkingen van de drie interviews weergegeven, waarna in 

paragraaf 3.2 de resultaten van de enquete worden besproken. 

3.1 Uitwerking interviews 

Er zijn slechts drie interviews bij bestaande winkels gehouden. Dit komt doordat een 

aantal winkels geen informatie wilden verschaffen aan een toekomstige concurrent. In 

bijlage 1 is de vragenlijst opgenomen waar bij de interviews vanuit is gegaan. De drie 

interviews zijn alledrie bij de bedrijfsleider afgenomen. Hieronder volgen de uitwerkingen 

van de drie interviews. 

3.1.1 Beertje Baby & Kleuterkleding te Eindhoven 

In deze winkel worden baby- en kinderkleding verkocht voor kinderen tot zes a zeven jaar 

(maat 128). De nadruk ligt sterk op de babykleding. Voar deze leeftijdsgroep wordt 

behalve kleding ook alle andere textielprodukten die nodig zijn voor een baby uitzet 

verkocht. Voorbeelden hiervan zijn luiers en lakens. In deze winkel wordt tweedehandse, 

zelfgemaakte en goedkope nieuwe kleding verkocht. Een reden voor het verkopen van 

nieuwe kleding is dat veel mens en voor een complete baby uitzet komen. Bij tweedehands 

kleding ben je afhankelijk van wat er binnen komt. Om toch een compleet assortiment 

aan te kunnen bieden wordt er daarom ook nieuwe kleding verkocht. 

De tweede reden is dat nieuwe kleren duurder zijn zodat deze een grotere bijdrage aan 

de omzet leveren. De eigenaresse denkt niet dat zij zonder nieuwe kleding te verkopen 

voldoende omzet zou hebben. De nieuwe kleding wordt ingekocht op diverse beurzen. 

8 



Achter de winkel bevindt zich een klein atelier waar tweedehands kleding uitgezocht 

wordt en nieuwe gemaakt. De winkel bestaat al vier jaar en heeft in die tijd constant 

hetzelfde assortiment gevoerd. De oorzaak hiervan is dat door plaatsgebrek geen 

aanverwante baby artikelen zoals kinderwagens e.d. geplaatst kunnen worden, ook al is er 

wei vraag naar deze produkten. 

Voordat deze winkel begonnen is heeft er geen marktonderzoek of iets dergelijks 

plaatsgevonden. De winkel is van het begin af aan de hele week op maandag en zondag 

na geopend. 

Toen de winkel net open was kwamen er zeer weinig klanten. Dit was niet zo erg 

aangezien de eigenaresse zodoende achter in het atelier kleren kon maken. In de loop van 

de tijd werd het steeds drukker en nu is het dan ook een goedlopende zaak. Om bekend

heid aan de winkel te geven zijn in het begin enkele advertenties gezet in regionale 

wekelijkse kranten en in blaadjes van de kindercreche, maar de beste rec1ame is mond tot 

mond reclame van tevreden klanten. 

De tweedehands kleding die in de winkel hangt wordt verkregen van mensen die langsko

men en kleren aan de winkel verkopen. 

De kleren die bij de opening aanwezig waren, zijn verkregen door op advertenties af te 

gaan. In het begin hingen er maar zeer weinig kleding. 

De eerste tijd werden de kleren in consignatie ingekocht. Dat wit zeggen dat er een 

bed rag afgesproken wordt wat de mensen krijgen voor de kleding. Dit bedrag wordt pas 

uitbetaald wanneer de kleding ook daadwerkelijk verkocht is. De prijs voor welke de 

kleding in consignatie ingekocht wordt, is 50 procent van de prijs waarvoor de kleding 

verkocht wordt. De verkoopprijs van kleding die nog helemaal in goede staat is bedraagt 

± 50 procent van de nieuwwaarde. 

N u worden bijna alle spullen die klanten aanbieden gewoon ingekocht. Hiervoor wordt 

dan een derde van de verkoopprijs gegeven. Er wordt nu minder voor de kleren gegeven 

omdat er nu een risico bestaat dat de ingekocht kleren niet verkocht worden. 

9 



De redenen voor het omschakelen van inkoopsysteem waren: 

Veel mensen willen liever meteen geld krijgen voor de kleren zodat ze er in een 

keer vanaf zijn. 

Mensen komen iedere keer vragen of de spul1en al verkocht zijn wat nogal lastig 

kan zijn. 

In consignatie inkopen brengt veel administratie met zich mee. Er moet precies 

bijgehouden worden wat al verkocht is en wie er daarom nog geld krijgen. Dit 

moet ook weer doorgegeven worden aan diegenen waarvan de kleding was en 

kleding die niet verkocht kan worden moet weer teruggegeven worden. Dit kost al 

met al ontzettend veel tijd. 

Tegen deze nadelen staat natuurlijk weer weI het voordeel van een klein ere investering in 

de winkel en dus minder risico. In de beginfase is het daarom aan te raden, maar vooral 

tengevolge van het laatste hierboven vermelde punt werkt het in consignatie inkopen op 

den duur niet zo goed. Het is dan ook verstandig om daar naar verloop van tijd van af te 

stappen. Slechts enkele mensen willen hun kleren nog steeds in consignatie verkopen 

omdat ze er dan meer voor krijgen, maar dit is meer uitzondering dan regel. 

De absolute prijs van de meeste artikelen ligt tussen de fl.0.25 (voor sokken) en ± fl. 

10.= Pakjes en jasjes zijn meestal wat duurder en merkkleding helemaal. 

Er wordt niet veel merkkleding verkocht, maar de merkkleding die er komt te hangen is 

meestal heel snel weg. Een belangrijke opmerking hier is nog dat ook over tweedehands 

kleding een BTW percentage van 17,5 procent afgedragen moet worden. De inkoopprijs 

van deze kleding mag hier niet vanaf gehaald worden!?!? Hoe dit exact in elkaar steekt is 

mij onbekend, maar het is wei belangrijk om dit nog verder uit te zoeken. 

De omzet (in geld gerekend) van gebruikte en nieuwe artikelen is gelijk, dat wi! natuurlijk 

wei zeggen dat er veel meer tweedehandse spullen dan nieuwe spullen verkocht worden. 

Aile kleding die verkocht wordt is van zeer goede kwaliteit en wanneer vieze en of 

kapotte kleding aangeboden wordt, wordt deze dus niet ingekocht. 

Veel mensen hebben toch een zekere drempelvrees voor tweedehands spullen, maar als ze 

de kwaliteit en de prijs zien verandert hun idee hierover vaak. 
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De eigenaresse denkt niet dat het naast elkaar verkopen van nieuwe en tweedehandse 

kleding hier aan bijdraagt. Dit in tegenstelling tot mijn persoonlijke mening. Ik denk dat 

de mensen die nu aIleen voor nieuwe kleren komen oak de tweedehandse zien waardoor 

zij daar een ander beeid van krijgen. Wanneer er geen nieuwe kleding verkocht zou 

worden zouden veel van deze mensen nooit binnengegaan zijn en dus ook geen tweede

hands kieren gekocht hebben. 

Verder is het belangrijk om verstand te hebben van kleding en weI om de volgende 

redenen: 

Veel klan ten vragen informatie over kleding en het is daarom belangrijk dat zij 

dan ook van goed advies voorzien kunnen worden. 

De maten staan vaak niet meer in de kleren en die moet je dan ook kunnen 

schatten. 

Dit geldt ook voor de materialen die in de kleding verwerkt zijn. Ook deze staat 

vaak niet meer in de kleding. Het is belangrijk dat je de samenstelling van de 

kleding weet, omdat dit iets zegt of kleding van goede of slechte kwaliteit is. Dit is 

oak van belang voor het vaststellen van de in- en verkoopprijs. 

Als laatste kan nog opgemerkt worden dat er veel vraag is naar kleding gemaakt uit 

natuurlijke produkten, omdat van synthetische produkten veel kinderen uitslag krijgen. 

3.1.2 Baby Occasion te Eindhoven 

In deze winkel worden aIle mogelijke baby artikelen verkocht voor baby's van nul tot en 

met anderhalf jaar. Het assortiment varieert dus van kleding tot en met complete 

kinderkamers. Op geen van deze artikelen ligt de nadruk. Aan de omzet is ook nog niet 

af te zien welke produkten het beste verkocht worden. Dit is van week tot week zeer 

verschillend en aangezien deze winkel pas twee maanden geopend is kan hier nog geen 

lijn uitgehaald worden. 
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Een negatieve uitzondering hierop zijn de kinderwagens die ontzettend slecht verkopen. 

Het assortiment is nog steeds hetzelfde als toen de winkel geopend werd, wat natuurlijk 

niet verbazingwekkend is aangezien de winkel pas twee maanden open is. 

Bij het starten van deze winkel is geen marktonderzoek uitgevoerd. 

Voordat de winkel geopend werd, is de eigenaar anderhalve maand bezig geweest met het 

inkopen van artikelen. Bij de opening stond de winkel dan ook al meteen vol artikelen. 

De eigenaar kocht deze spullen in door op advertenties te reageren. Familie en kennissen 

wijzen hem hier vaak op. Op deze manier worden zeer veel artikelen ingekocht. De 

eigenaar denkt dat hij zonder de hulp van familie en kennissen de winkel niet draaiende 

zou kunnen houden. Zonder hun tips zouden er te weinig artikelen ingekocht kunnen 

worden. 

De winkel heeft van het begin af aan goed gelopen. Wat weI een probleem is om vol

doende artikelen in de winkel te houden. 

Ongeveer de heIrt van de artikelen die in de winkel verkocht worden, worden verkregen 

door op advertenties te reageren (zoals hier boven al beschreven staat). De andere helft 

wordt verkregen van mensen die zelf artikelen in de winkel aan komen bieden. AI deze 

artikelen worden opgekocht en dus niet in consignatie te koop aangeboden om de 

volgende redenen: 

Dit zou leiden tot een enorme administratie 

Er roensen constant over de vloer zouden komen om te vragen of hun spuUen al 

verkocht zijn. 

De artikelen eerst opgehaald moeten worden, vervolgens moeten worden opge

knapt en wanneer ze niet verkocht kunnen worden ook nog eens teruggebracht 

zouden moeten worden. Dit brengt teveel werk met zich roee. 

Wanneer een produkt beschadigd is, komt de vraag naar boven of dit al was of dat 

dit tijdens transport of plaatsing in de winkel gebeurd is. Hier zou de eigenaar zich 

dan ook weer tegen in moeten dekken. 

Het inkopen van artikelen is een moeilijke zaak. AIleen prijstechnisch en kwalitatief goede 

produkten worden ingekocht. Voor ieder ingekocht produkt worden gemiddeld vier 

adressen afgegaan. 
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Ook moet je keihard zijn in het onderhandelen en hier ook aanleg voor hebben omdat 

vooral 'allochtonen' proberen om zo veel mogelijk te krijgen. Zonder aanleg voor onder

handelen red je het niet!! 

Bij de opening is een beetje reclame gemaakt voor de winkel door het plaatsen van 

enkele advertenties in wekelijkse region ale kranten. Verder waren veel mensen nieuwsgie

rig naar wat voor een winkel in het pand zou komen doordat de ramen anderhalve maand 

lang afgeplakt waren (dus tijdens de periode dat de winkel ingericht werd en er spullen 

ingekocht werden). Dit was ook een vorm van reclame. 

De winkel is van het begin af aan de hele week geopend. De strategie van de winkel is 

een behoorlijke omzet realiseren door veel artikelen te verkopen voor acceptabele prijzen 

zodat klanten nog vaker naar deze winkel terugkomen. Een ander effect wat de eigenaar 

hiermee denkt te bereiken is dat mensen mond tot mond reclame gaan maken voor de 

winkel, wat niet zou gebeuren wanneer hij zoveel mogelijk geld voor alles wat hij verkocht 

probeert te krijgen. 

De meeste prijzen van baby kleren liggen tussen de fl.I en fl.lO=. De duurste kleren 

brengen tussen de fl. 15 en fl.20 op. Over de verhouding tussen de prijs van tweedehandse 

en nieuwe artikelen kan weinig gezegd worden aangezien prijzen van nieuwe goederen 

ontzettend varieren van dag tot dag en van winkel tot winkel. 

Inkoop- en verkoopprijzen van artikelen worden vooral gevoelsmatig bepaald. Op 

sommige produkten wordt winst gemaakt en op andere verlies. Er is dus geen vaste 

verhouding tussen inkoop en verkoopprijs. Verder kijkt de eigenaar regelmatig rond in 

winkels die dezelfde produkten nieuw verkopen om een indruk te krijgen van gangbare 

prijzen. 

Een probleem in het begin is geweest dat de eigenaar in een zeer korte tijd toch een hoop 

vakkennis op moest doen. Verder vindt de eigenaar het niet belangrijk om veel verst and 

van kleding te hebben. De kwaliteit en de prijs bepaalt hij gevoelsmatig. 
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3.1.3 Valkenswaard 

Hieronder voigt de beschrijving van een winkel in tweedehands kinderkleding die drie jaar 

geleden gestopt is. De reden hiervoor was dat de eigenaresse ging verhuizen en niet meer 

zoveel mensen over de vioer wilde hebben. De winkel was gevestigd in een garage aan 

huis en heeft daar zeven jaar (zonder vergunning) gezeten. 

Er werd uitsluitend kinderkleding verkocht voor kinderen in de Ieeftijd van 1 tot 12 jaar 

(d.w.z. maat 80 tot en met 164). De nadruk lag op peuterkleding omdat die het beste 

verkocht. Kinderen in deze leeftijdscategorie kruipen en kliederen veel waardoor hun 

kleren hard verslijten en ook iedere keer vies worden. Daarom werd vaak extra kleding 

tweedehands gekocht voor te spelen. Voor deze leeftijdsgroep werd vaak een heleboel 

kleding in een keer gekocht terwijI er voor oudere kinderen meestal maar een kledingstuk 

tegelijk gekocht wordt. De eigenaresse verkocht geen babykleding omdat er dan ruim

tegebrek zou ontstaan (door een groot aanbod hiervan) en de eigenaresse dacht ook niet 

dat er vraag naar deze kleding zou zijn omdat ouders vaak heel veel babykleding bij de 

geboorte cadeau krijgen en daarom dus verder geen baby kleding meer nodig hebben. 

In het begin werd er aIleen kleding voor kinderen van 1 tot en met 10 jaar verkocht maar 

doordat de kinderen waarvoor kleding gekocht werd ouder werden, ontstond er ook wat 

vraag voor iets grotere mat en kleding. De vraag voor deze leeftijd was echter gering. De 

reden hiervoor is dat kinderen van een jaar of 10 een zeer sterke mening hebben over 

wat ze wei en niet willen dragen. Tweedehands kleding is niet afkomstig uit de laatste 

mode en daarom willen oudere kinderen deze kleding dan ook niet dragen. Het is daarom 

dan ook niet aan te raden om kleding voor kinderen van boven de 10 jaar te verkopen. 

Behalve het onderscheid in leeftijdscategorieen kan er ook een onderscheid gemaakt 

worden naar merk kleding en niet-merkkleding. Goedkopere kleding (dus de niet-merk 

kleding) verkoopt van deze twee categorieen het slechtste. 

De reden hiervoor is dat merkkleding er nog zeer goed uitziet terwijl goedkopere kleding 

al veel verder versleten is. 
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De meeste wat goedkopere kleding werd verkocht voor een bedrag tussen de vijf en tien 

gulden met een maximum van ongeveer vijftien gulden terwijl merkkleding al gauw fl. 

25.= voor een truitje tot fl. 50.= voor een jasje opbracht. 

AIle kleren in de winkel werden in consignatie verkocht. De eigenaresse onderscheidde 

een winter en een zomer seizoen en de kleding die op het eind van een seizoen nog niet 

verkocht was, werd teruggegeven. De kleding waarvan zij dacht dat die het jaar erop nog 

weI verkocht zouden kunnen warden mochten nog worden teruggebracht. 

De prijs van de kleding werd samen met degene die de kleding bracht bepaald. In het 

begin kreeg de eigenaresse 20 % van de opbrengst. Dit percentage werd naderhand 

verhoogd naar 30 en vervolgens 40 %. Verder had de eigenaresse een maximum bedrag 

bepaald van fl.lO.= wat zij ten hoogste kreeg bij het verkopen van een kledingstuk. 

De kleding die bij de 'opening' in de garage hing was afk:omstig van vriendinnen. Dit 

leidde tot een soart van druppeleffect, waardoar op het laatst ± 100 mensen kleding 

brachten. In de begin peri ode was er weinig aanloop in de winkel, maar dat werd door de 

jaren heen steeds meer. De meeste klanten waren vaste klanten en kwamen niet aIleen 

uit Valkenswaard maar ook uit gemeenten die een heel eind van Valkenswaard verwijderd 

liggen. Zij liepen regelmatig binnen om wat rond te snuffelen en bleven dan vaak een 

tijdje kletsen onder het genot van een kopje koffie. 

AIleen kleding die nog niet versleten is en niet vies is wordt in de winkel opgehangen. 

Andere kleding werd niet geaccepteerd. Het is daarom zeer belangrijk dat aIle kleding 

goed nagekeken wordt zodat de klanten niet voor nare verrassingen komen te staan als ze 

de kleding gekocht hebben. Verder is het erg beJangrijk dat de winkel er netjes uitziet en 

niet te vol hangt zodat de klanten aile kleding goed kunnen bekijken. 

Aangezien de winkel geen vergunning had was het niet mogelijk om reclame te maken. 

WeI gaf ze foldertjes mee aan klanten waar onder andere de openingstijden opstonden. 

Deze werden vaak weer doorgegeven aan familie en bekenden. Deze mond tot mond re

c1ame is erg belangrijk. 

De winkel was aUeen op Maandag (de heIe dag) geopend. 

Toen de eigenaresse verhuisde en dus stopte met deze winkel is iemand anders ermee 

verdergegaan. 
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(Ik weet niet of het winkeltje in dezelfde garage is voortgezet of ergens anders. Veel 

klan ten zijn in het begin alvast weI naar deze nieuwe winkel gegaan.) Deze persoon 

maakte van de winkel een rommeltje en verkocht ook kleren van mindere kwaliteit. De 

mensen kwamen er thuis pas achter dat er vlekken in de kleding zaten of dat er een 

scheur in zat. De eerste eigenaresse noteerde eventuele mankementen aan de kleding en 

vertelde dit aan de klanten. Dit werd zeer op prijs gesteld. De 'nieuwe winkel' is daarom 

dan ook snel doodgebloed. 

3.2 Uitwerking enquete 

Hieronder worden de resultaten van de in Geldrop gehouden enquete besproken. In 

totaliteit zijn 304 enquetes uitgedeeld waarvan er 170 zijn ingevuld en teruggestuurd. Van 

deze 170 enquetes zijn er 162 verwerkt in onderstaande resultaten. De andere 8 enquetes 

zijn niet in de resultaten meegenomen, omdat ze binnengekomen zijn nadat met de 

verwerking van de gegevens is begonnen.Dit komt neer dat 53 procent van de uitgedeelde 

enquetes is verwerkt in onderstaande resultaten bij een respons van 56 procent. 

De enquetes zijn uitgedeeld aan moeders met kind(eren) in de leeftijd van 0 tot en met 

14 jaar. Dit heeft plaatsgevonden bij supermarkten, winkelcentra, scholen en op de 

wekelijkse markt in Geldrop, zodat een representatieve steekproef is verkregen. Bij het 

uitdelen van de enquete werd kort verteld wat het doel van deze enquete is. 

De enquete zal vraag voor vraag besproken worden waarbij ook enkele vragen gecombi

neerd zullen worden. Vragen die niet apart besproken worden, worden aIleen gecombi

neerd met andere vragen gebruikt. In bijlage 2 is de enquete met de daarbij behorende 

introductiebrief opgenomen. 
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3.2.1 Woonplaats. 

In onderstaande tabel (tabel 2) is te zien dat bijna aIle respondenten uit Geldrop 

afkomstig zijn. Bijna alle enquetes zijn in het winkelcentrum of op de wekelijkse markt te 

Geldrop gehouden. Hieruit komt dus naar voren dat Geldrop weinig mens en van buiten 

Geldrop aantrekt en dus zal de winkel zich dan in eerste instantie ook voornamelijk op 

Geldrop moeten richten. Wanneer de winkel wat meer bekendheid krijgt via mond op 

mond reclame is het natuurlijk weI goed mogelijk dat er ook klan ten van buiten Geldrop 

worden aangetrokken. 

Tabel2: Woonplaats van de respondenten. 

I Woonplaats I Aantal I Percentage I 
Geldrop 157 97 % 

Eindhoven 2 1% 

Heeze 1 1% 

Overig 2 1% 

3.2.2 Leeftijd kinderen. 

In onderstaande tabel (tabel 3) is te zien dat aIle drie de leeftijdscategorieen die in dit 

onderzoek onderscheiden worden met een redelijk aantal ingevulde enquetes zijn 

vertegenwoordigd. De laatste leeftijdscategorie is weliswaar lichtelijk ondervertegen

woordigd, maar 53 enquetes is voldoende om ook over de categorie uitspraken te kunnen 

doen. 

Tabel 3: Leeftijd kinderen. 

Leeftijdscategorieen # respondenten Percentage 

0- 4 jaar 95 59% 

5 - 9 jaar 84 52 % 

10 - 14 jaar 53 33 % 
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3.2.3 Ruilen kinderkleding. 

Deze vraag duidt aan in hoeverre het ingeburgerd is om kinderen gebruikte ldeding te 

laten dragen. 90 % van de respondenten (145 van de 162) geeft hier aan dat zij ooit 

tweedehands kinderkleding doorgegeven hebben of dat hun kinderen ooit gebruikte 

kleding gedragen hebben. Hieruit is op te maken dat het ruilen van kinderkleding op 

grote schaal plaatsvindt. 

3.2.4 Voor welke leeftijdscategorieen wordt kinderkleding geruild. 

Vit deze vraag moet blijken voor welke leeftijdscategorieen kinderkleding wordt doorge

geven. Dit is een indicatie voor op welke leeftijdscategorie(en) de winkel zich het bestc 

kan richten. Deze vraag wordt in combinatie met vraag 3 besproken. Dit is omdat ouders 

met bijvoorbeeld aIleen kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar meestal geen kleding voor 

oudere leeftijdscategorieen kinderen hebben gekregen of doorgegeven. Wanneer vraag 3 

en 5 dus niet gecombineerd zouden worden zou dit een vertekend beeld kunnen opleve

ren. 

Hieronder staat de kruistabel (tabel 4) die de relatie tussen vraag 3 en 5 aangeeft. Op de 

horizontale lijn is uitgezet wat de leeftijd van de kinderen is die ze hebben en op de 

verticale as is uitgezet voor welke leeftijdscategorieen kinderen kleding is geruild. Vit deze 

tabel is duidelijk te zien dat vooral kleding wordt geruild voor kinderen in de leeftijdscate

gorieen van 0 - 4 jaar en 5 - 9 jaar. 

Tabel 4: Voor welke leeftijdscategorieen wordt kinderkleding geruild. 

I Leeftijd van de kinderen -> I 
I I 0-4 jaar 5 - 9 jaar 10 - 14 jaar 

blanco 17 3 4 

0- 4 jaar 76 71 41 

5 - 9 jaar 24 56 41 

10 - 14 jaar 4 9 20 
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Dit wijst erop dat de winkel zich waarschijnlijk ook beter op deze leeftijdscategorieen kan 

richten. 

3.2.5 Kopen van tweedehands artikelen. 

Deze vraag is een indicatie voor in welke mate de respondenten nu al tweedehands 

artikelen kopen. lets meer dan de helft (52 %) van de respondenten geeft aan dat zij al 

ooit eerder tweedehands artikelen gekocht te hebben. 

3.2.6 Waarom hebben de respondenten no~ nooit tweedehands artikelen ~ekocht. 

Deze vraag wordt aIleen door mensen die nog nooit iets in een winkel in tweedehands 

artikelen gekocht hebben beantwoord. De antwoorden op deze vraag zijn onder te 

verdelen in twee verschillende categorieen. Het meest voorkomende antwoord is dat er 

geen winkel in tweedehands artikelen in de buurt is, zodat het niet mogelijk is om 

tweedehands artikelen te kopen. Het andere veel voorkomende antwoord komt er op neer 

dat de respondenten aileen van zo'n winkel gebruik zouden maken in geval ze een laag 

inkom en zouden hebben (dus meer noodgedwongen). Aangezien dit niet het geval is 

kopen ze Hever nieuwe artikelen. 

3.2.7 Belanistelling voor winkel. 

Deze vraag geeft aan hoe groot de belangstelling voor de winkel in zijn totaliteit is (dus 

voor aIle produktcategorieen die mogelijkerwijs verkocht zullen gaan worden). 

Onderstaande staafdiagram (grafiek 1) geeft het antwoord op deze vraag weer. Hieruit 

blijkt dat de belangstelling zeer groot is. Meer dan 50 % denkt dat zij waarschijnlijk of 

zeker weI produkten zullen gaan kopen in de winkel zoals die in de inleiding van de 

enquete (zie bijlage 2) is beschreven en slechts 11 % geeft aan waarschijnlijk of zeker niet 

klant te zullen gaan worden van de winkel. 
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Kopen artikelen. 
(I n rocenten) 
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zeker niet waarschijnlijk misschien waarschijnlijk zeker wei 

Grafiek 1 

3.2.8 Interesse voor kinderkledin~. 

Met deze vraag wordt gekeken wat de specifieke belangstelling is voor kinderkleding. 

Onderstaande grafiek (grafiek 2) geeft deze belangstelling weer. Daaruit blijkt dat er een 

redelijk grote belangstelling voor kinderkleding bestaat. 

Vraag 10 zal vervolgens nog met vraag 3 en 8 gecombineerd worden om aan te geven 

naar welke leeftijdscategorieen deze belangstelling uitgaat. In onderstaande kruistabel 

(tabel 5) zijn vraag 3 en 10 gecombineerd. Horizontaal staat welke leeftijden kinderen de 

respondenten hebben en verticaal staat het aantal respondenten dat aangeeft belangstel

ling te hebben voor bepaalde leeftijdscategorieen kinderkleding. 
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Interesse voor kinderkleding. 
(in procenten) 
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Grafiek 2 

Tabel 5: Interesse voor leeftijdscategorieen kinderkleding. 

Leeftijd van de kinderen -> 

I I 0- 4 jaar 5 - 9 jaar 10 - 14 jaar 

blanco 13 12 13 

0- 4 jaar 74 42 15 

5 - 9 jaar 47 68 28 

10 - 14 jaar 9 19 22 

Hier valt uit op te maken dat ouders met kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar vooral 

belangstelling hebben in tweedehands kleding voor kinderen van 0 tot en met 9 jaar. 

Gebruikte kleding voor kinderen van 10 - 14 jaar wordt door hun niet interessant 

gevonden. Ouders met kinderen in de leeftijd van 5 - 9 jaar geven hetzelfde beeld, aIleen 

waar bij de vorige categorie ouders de nadruk wat meer op de leeftijd van Q - 4 lag, ligt 

hier de nadruk wat meer op de leeftijd van 5 tot 9 jaar. Ouders met kinderen van 10 - 14 

jaar hebben voor aIle drie de leeftijdscategorieen ongeveer evenveel belangstelling. 
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In tabel 6 zijn de vragen 8 en 10 gecombineerd in een kruistabel. Horizontaal staat 

aangegeven hoeveel belangstelling de respondenten hebben voor kinderkleding en 

verticaal staat aangegeven naar welke leeftijdscategorieen deze belangstelling uitgaat. 

Tabel 6: Interesse voor kinderkleding gecombineerd met leeftijdscategorieen. 

Interesse voor kinderkleding -> 

I I Blanco Ja Een beetje Nee 

Blanco 19 - - 8 

0- 4 jaar - 56 35 1 

5 - 9 jaar - 55 33 1 

10 - 14 jaar - 19 12 -

Hieruit blijkt net zoals uit de voorgaande kruistabel dat de belangstelling vooral uitgaat 

naar kleding voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 9 jaar. 

Aantal % dat tweedehandse kleding goedkoper moet zijn dan nieuwe. 
(in procenten) 
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Grafiek 3 
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Als laatste punt bij kinderkleding laten we zien wat de respondenten willen betalen voor 

tweedehands kinderkleding in vergelijking tot de nieuwprijs. Vit bovenstaande grafiek 

(grafiek 3) is dit af te lezen. Hieruit is duidelijk te zien dat het zwaartepunt zo rond de 50, 

60 procent ligt. 

3.2.9 Interesse voor zwangerschapskleding. 

Deze vraag geeft antwoord op hoe groot de belangstelling is voor zwangerschapskleding. 

Onderstaande grafiek (grafiek 4) geeft deze belangstelling weer. Hieruit valt op te maken 

dat de beiangstelling voor zwangerschapskleding weliswaar kleiner is dan die voor 

kinderkleding (dit verschil uit zich in een veel kleinere groep respondent en die 'een beetje' 

belangstelling heeft voor zwangerschapskleding) maar dat die toch nog zeer redelijke is. 

Interesse voor zwangerschapskleding. 
(in procenten) 
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Grafiek 4 
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Onderstaande grafiek (grafiek 5) geeft weer hoeveel procent tweedehands zwangerschaps

kleding goedkoper moet zijn dan de nieuwprijs. Ret zwaartepunt ligt hier zo rond de 50 

procent. 

Aantal % dat tweedehandse zwangerschapskleding goedkoper moet zijn dan nieuwe. 
(in procenten) 
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Grafiek 5 

3.2.10 Interesse voor aanverwante baby artikelen. 

In onderstaande grafiek (grafiek 6) is de interesse voor aanverwante baby artikelen 

weergegeven. Daaruit blijkt dat deze interesse zeer groot is. 

Vervolgens staat in grafiek 7 weergegeven hoeveel procent tweedehandse aanverwante 

baby artikelen goedkoper moeten zijn dan de nieuwprijs. Ook hier antwoorden de meeste 

respondenten met 50 procent. 
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Interesse aanverwante babyartikelen. 
(in procenten) 
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Grafiek 6 

Aantal % dat tweedehandse babyartikelen goedkoper moet zijn dan nieuwe. 
(in procenlen) 
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Grafiek 7 
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3.2.11 Interesse voor speel~oed. 

De interesse voor speelgoed komt ongeveer overeen met de interesse voor aanverwante 

baby artikelen zoals uit onderstaande grafiek (grafiek 8) is te zien. Dus ook voor 

tweedehands speelgoed is er een zeer grate belangstelling. 

Interesse voor speelgoed. 
(in procenten) 
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Uit grafiek 9 is te zien dat de respondenten te kennen geven dat tweedehands speelgoed 

ongeveer 50 tot 60 procent goedkoper moet zijn dan de nieuwprijs. 

Aantal % dat tweedehands speelgoed goedkoper moet zijn dan nieuwe. 
(in procenten) 
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Grafiek 9 
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3.2.12 Voarkeur voar vestigingsplaats. 

Uit onderstaande grafiek (grafiek 10) blijkt heel duidelijk dat er een zeer grate voorkeur 

bestaat voar het winke1centrum als vestigingsplaats. 

Voorkeur vestigingsplaats. 
(in procenten) 
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3.2.13 Belanistellini voor verkopen. 

Uit onderstaande grafiek (grafiek 11) blijkt dat de respondenten veel belangstelling 

hebben voor het verkopen van artikelen. Een punt wat belangrijk is om op te merken is 

dat als vraag 8 en 19 gecombineerd worden er blijkt dat de respondenten die aangeven 

geen belangstelling hebben om artikelen te verkopen bij vraag 8 aangeven weinig tot geen 

belangstelling te hebben voor de winkel. Dus de mensen die artikelen willen verkopen 

hebben ook belangstelling om artikelen te kopen. 

Interesse verkopen artikelen. 
(in procenten) 
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3.2.140pmerkingen. 

Bij deze vraag konden de respondenten eventuele op- of aanmerkingen kwijt. De meeste 

reacties kunnen verdeeld worden in drie groepen: 

Het is ontzettend belangrijk dat in de winkel aIleen maar goed uitziende artikelen 

verkocht zullen gaan worden en dat ook de winkel er ontzettend netjes en gezellig 

eruit komt te zien. 

De andere veel voorkomende reactie is dat de respondenten het een goede zaak 

vinden dat er een dergeJijke winkel komt in Geldrop en wensen de startende 

ondernemer veel succes. 

Een wat minder voorkomende opmerking is dat gevraagd wordt om merkkleding te 

verkopen. 

Ook werd enkele keren opgemerkt dat de peri ode van drie maanden dat de 

kleding in de winkel blijft hangen te kort is. 
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HOOFDSTUK 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

De reacties van de respondenten op een winkel in tweedehands artikelen zijn zeer 

positief. Zoals uit de bespreking van de resultaten bleek dacht ruim 50 procent waarschijn

lijk of zeker weI artikelen in de beschreven winkel te gaan kopen. Er is dan ook een 

goede mogelijkheid om in Geldrop een dergelijke winkel te starten. De winkel kan zich 

het beste in het centrum of alvast zo centraal mogelijk vestigen en zich richten op 

inwoners van Geldrop. 

Verder bleek uit zowel de enquete als uit de interviews onder bestaande winkels dat het 

best kleding voor kinderen in de eerste twee leeftijdscategorieen verkocht kan worden. 

Het beste kan de nadruk gelegd worden op de jongste leeftijdscategorie. Dit is omdat 

voor baby- en kleuterkleding een grotere belangstelling bestaat en omdat voor deze 

leeftijdscategorie ook aanverwante baby artikelen verkocht kunnen worden. 

Ook is het verstandig om in de beginfase van de winkel kleding in consignatie te verkopen 

en weI om de volgende twee redenen: 

De benodigde investering is veel lager en het risico dat de startende ondernemer 

loopt is daardoor ook veel kleiner. 

De opdrachtgeefster heeft weinig ervaring met het in- en verkopen van kleding en 

de prijzen van nieuwe kleding. Door in consignatie te verkopen heeft zij de 

mogelijkheid hier ervaring mee op te doen zonder het risico te lopen veel geld toe 

te moeten leggen bij eventuele 'miss tappen'. 

Wanneer de winkel begint te lopen en de nodige ervaring is opgedaan kan het beste van 

in consignatie verkopen afgestapt worden, omdat dit veel administratieve rompslomp met 

zich meebrengt. 

De periode van drie maanden in de winkel blijft hangen wordt te kort gevonden. Het is 

verstandig om deze periode te verlengen en een zomer en winter seizoen aan te houden. 

De prijsstelling moet in de beginfase niet te hoog zijn, zodat klanten terug komen en ook 

'mond tot mond' rec1ame maken wat zeer belangrijk is. 

Bij de prijsbepaling kan in het begin het beste worden afgegaan op de uitkomsten van de 

interviews. 
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De prijs van de meeste kleding zal dan dus zo tussen de vijf en de tien gulden moeten 

Jiggen. Voor jasjes, complete pakjes en vooral merkkleding kan een hogere prijs gevraagd 

worden. Vit zowel de enquetes als uit de interviews bleek dat er speciaal voor merkkle

ding een grote vraag bestaat en het is daarom goed om te proberen zoveel mogelijk 

merkkleding te verkopen. 

Verder bleek dat er een zeer grote belangstelling bestaat voor aanverwante baby artikelen 

en speelgoed (nog een grotere belangstelling dan voor kinderkleding). Het is daarom ten 

sterkste aan te raden om ook deze artikelen meteen of zo snel mogelijk te gaan verkopen. 

Een extra pluspunt voor aanverwante baby artikelen is dat deze duurder zijn en dus ook 

sterker bijdragen aan de omzet. Het nadeel hiervan is echter dat deze spullen veel ruimte 

in beslag nemen waar rekening mee gehouden dient te worden bij het uitzoeken van de 

vestigingsplaats. 

De interesse voor zwangerschapskleding is het kleinste maar toch nog zeer redelijk. 

Daarom kan overwogen worden om ook dit artikel te gaan verkopen. Verder is het goed 

om te overwegen ook goedkope nieuwe babykleding te verkopen. Met deze nieuwe 

kleding kan er voor gezorgd worden dat de winkel altijd een compleet assortiment aan 

kan bieden. 

Het laatste en belangrijkste punt van dit onderzoek is dat aIle artikelen die verkocht 

zullen gaan worden en ook de winkel zelf er zeer netjes, schoon en gezellig uit moet 

komen te zien. Dit komt overduidelijk naar voren uit zowel opmerkingen van responden

ten (dit wordt zowel vermeld op de enquete als bij het uitreiken van de enquetes) als uit 

de interviews onder huidige winkels in tweedehands artikelen. 
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Bijlage 1: Vragenlijst aan bestaande winkels in tweedehands artikelen. 

* Welke artikelen verkoopt u1 

-> Onderscheid in verschillende categorieen. 

-> Op welke spuUen Jigt de nadruk. 

-> Heeft u vanaf het begin af aan al deze artikelen verkocht. 

* Hoe is bij u het idee ontstaan om een winkel in tweedehands artikelen te beginnen? 

-> Heeft er een marktonderzoek plaatsgevonden. 

-> Hoe is de beginfase verlopen. 

-> Wat zijn de openingstijden (nu en in het begin). 

* Hoe komt u aan de artikelen die u verkoopt? 

-> Wat vindt u van kleding in consignatie inkopen. 

* Hoe bepaalt u de in en verkoop prijs? 

-> Hoe zijn deze in verhouding tot de nieuwprijs. 

* Hoe belangrijk is het om verstand te hebben van kinderkleding? 

(* Waarom bent u met de winkel gestopt?) 
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Bijlage 2: De in Geldrop gehouden enquete. 

Inleiding: 

Deze enquete wordt uitgevoerd voor een ondernemer die een winkel in tweedehands 

artikelen wil starten in Geldrop. Hieronder wordt allereerst een korte beschrijving van de 

winkel gegeven, zodat u zich er zich een beeld van kunt vormen. 

Het is de bedoeling dat in de winkel tweedehands kinderkleding, zwangerschapskleding, 

kinderwagens, buggies, wiegen, boxen en speelgoed verkocht zullen gaan worden. De 

nadruk zal komen te liggen op de kinderkleding. 

In deze winkel zal aIleen kinderkleding verkocht worden die kwalitatief nog zeer goed is 

en er nog ongedragen uitziet. Ook voor de andere spullen die verkocht zullen gaan 

worden geldt dat ze kwalitatief nog goed zjjn. De winkel zelf zal er netjes en verzorgd uit 

komen te zien, zodat aan het uiterlijk van de winkel niet te zien is dat er tweedehands 

spullen verkocht worden. De winkel zal dan ook zeker geen rommeltje worden. 
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Enquete: 

Hieronder volgen de vragen. Het is de bedoeling dat u bij iedere vraag slechts een 

antwoord aankruist. Wanneer u meerdere antwoorden mag aankruisen staat dat bij de 

vraag vermeid. Wanneer er u dus bijvoorbeeld gevraagd wordt of u een wagen heeft en u 

heeft die, dan vult u dit dus ais voIgt in: 

o Heeft u een wagen? 
o Ja 
o Nee 

Hieronder voIgt de eigenlijke vragenlijst. 

1 In welke plaats woont u? 
o Geidrop 
o Eindhoven 
o Helmond 
o Heeze 
o anders nl in: ........... . 

2 Hoeveel kinderen van 14 jaar of jonger heeft u? 
o een kind 
o twee kinderen 
o drie kinderen 
o vier kinderen 
o vijf of meer kinderen 

3 Welke leeftijd hebben deze kinderen? 

4 Krijgt u ooit gebruikte kinderkleding van familie en/of kennissen of heeft u ooit 
zelf kinderkleding doorgegeven? 

Oja 
o nee --> Ga naar vraag 6 
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5 Voor welke leeftijden van kinderen heeft u dan kinderkleding geruild? U mag hier 
meerdere leeftijdscategorieen aankruisen. 

o Voor kinderen van 0 tot 4 jaar 
o Voor kinderen van 5 tot 9 jaar 
o Voar kinderen van 10 tot 14 jaar 

6 Heeft u ooit eerder tweedehands artikelen gekocht in een winkel? 
o ja --> Ga naar vraag 8 
o nee 

7 Waarom niet? 

8 Denkt u dat u in de toekomst artikelen zult gaan kopen in een winkel zoals die in 
de inleiding beschreven is? 

o zeker weI 
o waarschijnlijk weI 
o miss chien 
o waarschijnlijk niet --> Ga naar vraag 19 
o zeker niet --> Ga naar vraag 19 

Het volgende biok vragen gaat over de verschillende artikelen die in de winkel verkocht 
zullen worden. Er wordt gevraagd naar welke artikelen uw interesse uitgaat en wat de 
prijs van deze artikelen mag zijn. 

9 Heeft u interesse in het kopen van tweedehands kinderkleding? 
o ja 
o een beetje 
o nee --> Ga naar vraag 12 

10 Voor welke leeftijden van kinderen vindt u het interessant am tweedehands -
kleding te kopen? U mag hier een, twee of drie leeftijdscategorieen aankruisen. 

o Voar kinderen van 0 tot 4 jaar 
o Voor kinderen van 5 tot 9 jaar 
o Voar kinderen van 10 tot 14 jaar 
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11 Hoeveel procent moet deze kleding minimaal aoedkoper zijn dan de nieuwprijs, wit 
het voor u aantrekkelijk zijn om deze kleding te kopen? 

o 30 % goedkoper 
o 40 % goedkoper 
o 50 % goedkoper 
o 60 % goedkoper 
o 70 % goedkoper 
o 80 % goedkoper 

12 Stet dat u nog zwangerschapskleding nodig zou hebben, zou u er dan interesse in 
hebben om die in de winkel tweedehands te kopen? 

Oja 
o een beetje 
o nee --> Ga naar vraag 14 

13 Hoeveel procent moet zwangerschapskleding minimaal aoedkoper zijn dan de 
nieuwprijs wil het voor u aantrekkelijk zijn om deze te kopen? 

o 30 % goedkoper 
o 40 % goedkoper 
o 50 % goedkoper 
o 60 % goedkoper 
o 70 % goedkoper 
o 80 % goedkoper 

14 Stel dat u nog artikelen zoals kinderwagens, wiegen, buggies en kinderboxen nodig 
zou hebben, zou u er dan interesse in hebben om deze artikelen tweedehands te 
kopen? 

o ja 
o een beetje 
o nee --> Ga naar vraag 16 

15 Hoeveel procent moeten deze produkten dan minimaal goedkoper zijn dan de 
nieuwprijs wi} het aantrekkelijk voor u zijn om deze produkten tweedehands te ko
pen? 

o 30 % goedkoper 
o 40 % goedkoper 
o 50 % goedkoper 
o 60 % goedkoper 
o 70 % goedkoper 
o 80 % goedkoper 

16 Heeft u interesse in het kopen van tweedehands speelgoed? 
Oja 
o een beetje 
o nee --> Ga naar vraag 18 
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17 Hoeveel procent moeten dit speelgoed dan minimaal coedkoper zijn dan de nieuw-
prijs, wil het voor aantrekkelijk zijn om tweedehands speelgoed te kopen? 

o 30 % goedkoper 
o 40 % goedkoper 
o 50 % goedkoper 
o 60 % goedkoper 
o 70 % goedkoper 
o 80 % goedkoper 

18 Op welke plaats in Geldrop heeft u het liefste dat deze winkel in tweedehands 
artikelen zich vestigt? 

o In het winkel centrum 
o Bij school of kinderdagverblijf 
o Bij het consultatiebureau 
o In een woonwijk 
o Geen voorkeur 
o Anders nl: .............. .. 

19 Het is de bedoeling dat niet aIleen kinderkleding gekocht kan worden, maar dat 
het ook mogelijk is om kinderkleding te verkopen aan de winkel. Deze kleding zal 
dan te koop aangeboden worden. Het hiervoor afgesproken bedrag wordt uitbe
taald wanneer de kleding ook daadwerkelijk verkocht is. Als de kleding na drie 
maanden nog niet verkocht is, wordt de kleding teruggegeven. Heeft u interesse in 
het verkopen van kinderkleding? 

Oja 
o een beetje 
o nee 

20 Wanneer u nog iets wilt opmerken over het kopen van tweedehands artikelen in 
een winkel kunt u dat hieronder doen . 

................................ " .............................................. . 

................................... "'''' ........................................ . 

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw medewerking en vragen of u deze enquete terug 
wil geven c.q. terug wil sturen in bijgesloten portvrije envelop. Het retouradres is hierop 
reeds ingevuld en u hoeft ook geen postzegel bij te plakken. 
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