
!!
Resultaten per vraag !
KOOPAVOND  
1. Bent u momenteel al tijdens de koopavond geopend? 

O ja, van 18:00 – 21:00 uur (aansluitend)  52 
O ja, van 19:00 – 21:00 uur (uurtje dicht)  06 
O ja, van 18:00 – 20:00 uur    12 
O nee, wij zijn op koopavond niet geopend  40 
O weet niet / geen mening    00 
      totaal            110 !

2. Mijn voorkeur voor de koopavondtijden: !
O 18:00 – 21:00 uur (aansluitend)   47 
O 19:00 – 21:00 uur (uurtje dicht)   07 
O 18:00 – 20:00 uur     15 
O 19:00 – 20:00 uur     02 
O wij zijn geen voorstander van de koopavond 32 
O weet niet / geen mening    07 
      totaal            110 !

ZATERDAG LANGER OPEN 
3. Om het publiek beter van dienst te kunnen zijn heeft het de voorkeur op zaterdag de 

winkel pas te sluiten om 18:00 uur. 
 O mee eens, het hele jaar door    27 
 O mee eens, maar alleen van mei t/m sept.  35 
 O oneens      47 
 O weet niet / geen mening    03 

      totaal            112 !
MAANDAG EERDER OPEN 
4. Om het publiek beter van dienst te zijn heeft het de voorkeur dat op maandag de  

winkels al vanaf 11:00 uur open zijn, te beginnen bij wijze van proef tijdens de 
zomermaanden. 

 O mee eens, het hele jaar door    33 
O mee eens, maar alleen van mei t/m sept.  33 

 O  mee eens, maar ik doe niet mee   08 
 O  oneens      29 
 O weet niet / geen mening    08 

      totaal            111 !
KOOPZONDAGEN DECEMBER 
5. In december 2014 kunnen er extra koopzondagen worden gehouden. Mijn  voorkeur 

voor extra koopzondag(en) gaat uit naar: 
O alleen open op 21 december    28 

 O open op 14 en 21 december    32 
 O open op 14 en 21 december, maar alleen…  25 

 O geen extra koopzondagen in december  16 
O weet niet / geen mening    10 
      totaal            111 !

COLOUR RUN 7 JUNI A.S. 
6.  Op zaterdag 7 juni wordt de Colour Run gehouden.  
 Bent u bereid om uw winkel die dag langer geopend te houden? 
 O nee       56 
 O ja, tot 18:00 uur     30 
 O ja, tot 18:30 uur     03 
 O ja, tot 19:00 uur     22 

      totaal            111


