Koopzondag

9. Gaat u wel eens op zondag winkelen?

(n=262)
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Wekelijkse boodschappen. Lekker rustig. parkeren vrij



Ja, een paar
keer per jaar



Soms naar de supermarkt, op zondag als ik van mijn werk kom. Ik werk ook in
het weekend.
In principe vind ik het niet nodig dat winkels op zondag open zijn. Toch gebeurt
het af en toe dat we gebruik maken van de openstellingen op zondag omdat
dat beter uitkomt. Ik ervaar het als een luxe. Als het niet zo is, dan komt er een
ander moment dat we de winkel bezoeken.
Voornamelijk de supermarkt
Niet in Bernheze. Wel in een grote stad. Gewoon voor de fun. Terrasje pikken.

Nee
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9.1 Wat is voor u de belangrijkste reden om op zondag te
winkelen?
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Acuut iets nodig
Als het zo uit komt
Als ik iets nodig heb en het is toevallig op zondag
Als ik iets tekort kom
Als ik iets tekort kom, omdat het kan niet noodzakelijk
Als ik iets vergeten ben doordeweeks.
Als ik zaterdag geen tijd heb
Bij tekort
Bijv. met de viering van verjaardagen, je komt iets tekort op dat moment
Boodschappen
Degene met wie ik wil winkelen heeft onregelmatige werktijden.
Even iets persé nodig!!
Even nog een boodschap doen
Geen noodzaak.
Het komt een enkele keer beter uit.
Ik ga liever niet op zondag, maar soms lukt het anders niet (ivm agenda kinderen)
Je pakt wel eens thuis ergens op mis
Jumbo practisch voor eten op zondags
Komt dan toevallig goed uit
Komt dan toevallig zo uit
Komt toevallig zo uit
Let niet op dag of tijd. Als ik tijd heb en het is nodig, dan ga ik.
Minder druk op zondag
Net hoe het uitkomt, nav mijn dienstrooster, als ik van mijn werk langs de winkel kom.
Niet zo druk
Noodzaak
Omdat dat soms beter uitkomt
Omstandigheden
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Onverwacht visite
Opties A en B
Praktisch
Rustig in de winkel
Soms praktisch
Supermarkt
Tijdverdrijf
Veel tijd, gemak, weinig andere verplichtingen op een zondag
Wat vergeten
Zie vorige vraag

10. Gaat u op zondag naar de supermarkt?
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Om lekkere broodjes te halen !!
Alleen als er iets noodzakelijk is
Wanneer het me overdag niet goed uitkomt
Alleen voor noodgevallen
Als we iets vergeten zijn of er komt onverwachts bezoek
Door de week tijd genoeg en de winkels zijn lang genoeg open.
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10.1 Wat is voor u de belangrijkste reden om op zondag te
winkelen/boodschappen te doen?
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Acuut iets nodig
Afhankelijk van de invulling van het weekend ben je zo niet altijd verplicht om op vrijdag de
weekendboodschappen te doen
Alleen boodschappen kopen die ontbreken
Als het zo uit komt
Als ik iets nodig heb
Als ik iets tekort kom
Als ik van mijn werk kom en nog iets nodig heb voor het koken die avond, ik kom langs de
winkel. Ik rij niet extra om boodschappen te doen. Dan ga ik niet., Ik ga alleen als ik er langs
kom, anders dus niet.
Als je iets vergeten bent of onverwachts bezoek krijgt. soms met mooi weer toch voor bbq gaan,
spullen op laatste noment halen, dit is mogelijk dus gebruik van maken.
Beslis dan pas wat we eten.
Bezoek
Bij de supermarkt iets halen dat je vergeten bent.
Bijv. met de viering van verjaardagen, je komt iets tekort op dat moment
Broodjes vers
Bv bij onverwacht bezoek/eters
Dan net meer tijd
De grote boodschappen voor de komende week in huis halen
Door de week niet altijd de tijd heb, en je krijgt wel 'n onverwachte visite
Even nog een boodschap doen
Extra bezoek
Extra mogelijkheid om vers te kopen
Ff halen wat we nog te kort komen
Ga niet winkelen of boodschappen doen alleen wat broodjes halen verder niks
Gemak
Gemak als je iets te kort komt
Gemak, verse producten
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Gemakkelijk nog wat extra in huis halen wat je mist of als je onverwacht visite krijgt nog even
iets lekkers halen
Gemakzucht
Handig als je ergens op misgrijpt en dan snel even naar de supermarkt kunt gaan.
Handig als je iets vergeten bent of bijvoorbeeld een taart wil bakken en de ingrediënten niet
thuis hebt liggen
Het is niet zo druk op zondag.
Iets nodig
Iets onverwachts nodig en het is rustig in winkel
Iets te kort hebben voor een BBQ
Iets tekort gekomen
Iets tekort komen
Iets vergeten (3x)
Iets vergeten ben
Iets vergeten te halen.
Ik ga alleen naar winkel als ik onverwacht visite krijg.
Ik ga als ik iets te kort kom.
Ik kom dan nog iets te kort
Ik kom wat tekort
Ik koop dagelijks vers, zo ook op zondag.
Ik mis wat
Ik verveel mij zondags vaak en vind het wel leuk om te winkelen
Impulsief, taart bakken, bbq of zo
Incidentele boodschappen
Indien iets te kort of eerder geen tijd gehad
Je bent er even uit
Kan ik zondag beslissen wat we willen eten
Komt af en toe zo uit en supermart is toch open
Komt dan toevallig goed uit
Komt zo uit
Laat de winkels dicht zodat er sociaal leven is voor het personeel. Vrij voor sporten,activiteiten
enz.
Lekker rustig (2x)
Makkelijk dat je altijd kan gaan als je wat mist.
Niet druk.
Niet zo druk
Niet zo druk in de supermarkt
Nood
Noodgevallen
Noodzaak
Omdat dat soms beter uitkomt
Omdat het kan
Omdat ik iets tekort kom maar het is niet noodzakelijk
Omdat ik iets vergeten ben op zaterdag
Onverwacht bezoek of speciaal diner
Onverwacht visite die blijven eten en lekkers bij de koffie
Onverwacht visite of iets vergeten
Onverwacht visite.
Onverwachte eters
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Onvoorziene gelegenheid
Op dat moment boodschappen nodig wat ik niet in huis heb
Op dat moment iets nodig
Praktisch
Rustig
Rustig in de winkel (3x)
Slechts in noodgevallen
Soms als ik nog wat tekort kom
Soms komt het zo uit
Spullen vergeten te kopen
Stukken rustiger dan op andere dagen en toch alles aangevuld en vers
Tijdverdrijf
Toevallig iets tekort komen.
Twee bovenstaande
Uitje en tijd
Vergeten boodschappen (2x)
Vergeten spullen kopen
Vers beleg halen voor op mijn werk
Verse broodjes halen
Verse broodjes op zondag
Voor de dingen die we vergeten zijn en nodig zouden hebben op zondag om een lekkere
uitgebreide maaltijd te koken. Anders echt geen behoeftebom op zondag boodschappen te
doen.
Voor vergeten of spontane boodschappen
Voor vergeten spullen
Wanneer ik ergens op mis pak wil ik nog wel eens op zondag naar de supermarkt gaan . Maar
dat is sporadisch
Wat vergeten of zaterdag geen tijd gehad
Wel zo gemakkelijk
Wijzigen van eten
Zie 9.1
Zie vraag 9
Zie vraag 9.1
Zie vraag8
Zondag heb ik tijd om te kijken wat ik die week wil gaan koken, dat kan ik meteen halen.
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