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Voorwoord 

Dit verslag is het resultaat van een onderzoek naar de markipotentie van de "Multimix ijsmachine". 
De duur van het onderzoek was geJijk aan 8 maanden. Beide opdrachtuitvoerders hebben met veel 
plezier aan het project gewerkt. Ondanks een aantal tegenslagen, die vooral de doorlooptijd niet 
ten goede kwamen, is het resultaat toch tot volle tevredenheid van de opdrachtgever geworden. 
Bij deze willen wij ook een aantal mensen bedanken. Ten eerste aIle horeca-houders die hebben 
meegewerkt om ons onderzoek soepel te laten verlopen. Ook onze begeleiders van de Bedrijfskun
dewinkel, Jacques Schram en Stella Gerards, hebben gezorgd voor een fijn verloop van het 
onderzoek. Zo ook Huib Zwartele, die tot het einde van zijn dienstverband bij de Bedrijfskunde
winkel een goede begeleider is geweest. 
Tenslotte moeten we ook de opdrachtgever hartelijk bedanken. Hij is uiteindelijk de aanzet geweest 
tot het project "Multimix". We hopen dat hij op grond van de uitkomsten van dit onderzoek een 
weloverwogen besluit kan nemen en wensen hem veel succes bij aile verdere activiteiten 

Frank Rost 
Letty van Oosterhout 
apri11996 
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Samenvatting 

Er is al een zeer uitgebreid assortiment consumptie-ijs op de markt aanwezig. Er is nauwelijks nog 
een cafetaria te vinden waar geen ijsjes verkocht worden. Deze verkoop varieert van eenvoudige 
waterijsjes tot de meest uiteenlopende verse en aparte ijssoorten. Toch is de opdrachtgever er van 
overtuigd dat er nog ruimte is voor een nieuwe ijssoort en dat daar ook behoefte aan is. 
Het gaat hier om het zogenaamde "Multimix ijsje", dat gemaakt wordt met behulp van een 
eenvoudige machine en voorgevroren ingredienten. De Bedrijfskundewinkel is door de opdrachtge
ver benaderd om uit te zoeken of er een markt is voor deze nieuwe machine bij verschillende 
doelgroepen, en na te gaan hoe deze markt eruit ziet. 
De definitieve onderzoeksvraag is als voIgt geformuleerd: 'In hoeve"e Zigt er bij cafetaria's en 
ijssalons in Eindhoven en omstreken een markt voor een nieuw te introduceren "Multimix" 
ijsmachine?'. 

Om te bekijken hoe deze vraag beantwoord kan worden voor cafetaria's, hebben de onderzoekers 
besloten eerst een aantal orienterende interviews te houden. Naar aanleiding van de uitkomsten van 
deze face-to1ace interviews is besloten onder cafetaria's het onderzoek te vervolgen met schriftelij
ke enquetes. Er is gekozen om ongeveer 400 enquetes te versturen. Uiteindelijk werd een tamelijk 
hoge respons behaald van 30%. 
Een algemene conclusie over de behoefte onder cafetariahouders aan het Multimix-ijs en de 
Multimix-machine is moeilijk te trekken. De behoefte aan het Multimixijs bij cafetariahouders is 
redelijk groot, maar niet overweldigend. Er is sprake van een gereserveerde houding tegenover het 
Multimixijs. Wat de machine betreft geldt eenzelfde verhaal. Er zijn factoren in de markt die 
gunstig voor de Multimix-machine uitpakken, maar daar staan minder positieve gegevens 
tegenover. Het houdt allemaal niet over, maar er zijn weldegelijk mogelijkheden. 

Het onderzoek onder ijssalons heeft plaats gevonden met behulp van korte telefonische interviews. 
Een algemene conc1usie met betrekking tot de ijssalonmarkt luidt dat het beeld van de ijssalon
markt voor de Multimix-machine negatief is. Er is maar een beperkte groep die een speciale 
machine voor yoghurtijs ziet zitten en de concurrentie van bestaande machines is zeer groot. 
Hoewel er een grote behoefte voor het Multimixijs kan liggen, wordt het zeer moeilijk om de 
Multimix-machine af te kunnen zetten. 

Achteraf gezien zijn de uitkomsten van het onderzoek misschien minder florissant dan vooraf werd 
gedacht en gehoopt. Cafetariahouders zullen niet tot aanschaf overgaan voordat ze de machine zijn 
waarde in praktijk hebben zien bewijzen. Een eerste stap op weg naar een eventuele grotere afzet 
van de Multimix-machine in Nederland moet de fysieke aanwezigheid van minstens een exemplaar 
in Nederland zijn. Door een pilot-project op te zetten, kan de machine zich in de praktijk 
bewijzen. Aan te bevelen valt in een of enkele cafetaria's voor een proefperiode een Multimix
machine neer te zetten en te kijken en te analyseren hoe de machine, de cafetariahouder en de 
klanten in de praktijk reageren. 
Vit het onderzoek voIgt dat de Multimix-machine en het Multimixijs niet de gouden eieren zullen 
zijn, waar de voltallige Nederlandse horeca op zit te wachten. Of er een markt is onder ijssalons 
lijkt zelfs onwaarschijnlijk. Het lijkt het beste dat de Multimix-machine gepresenteerd wordt als 
een verrijking van het bestaande assortiment en niet als een vervanging voor een softijsmachine of 
een andere ijssoort. 

ii 
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1. Inleiding 

De BedrijfskundewinkeJ is een adviesbureau dat gerund wordt door studenten en opdrachten 
uitvoert ten gunste van startende ondememers, kleine ondememingen en non-profit organisaties. 
Studenten van de studierichting Technische Bedrijfskunde kunnen bij de Bedrijfskundewinkel 
projecten uitvoeren. Een minimum eis om een project uit te voeren is het bezit van het Propaedeu
se-diploma. 

In dit onderzoek wordt de behoefte bij horeca-houders naar een nieuw soort ijsmachine onder de 
loep genomen. het betreft de zogenaamde "Multimix-machine", die uit voorgevroren bestanddelen 
calorie-arme yoghurt-vruchtenijsjes maakt. 
In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksopzet uitgewerkt. Eerst zal er een volledige probleemomschrij
ving gegeven worden, welke uitmondt in een probleemstelling. Het probleem wordt gestructureerd 
aan de hand van een onderzoeksvraag, die wordt opgesplitst naar deelvragen voor de betreffende 
doelgroepen. Tenslotte wordt de onderzoeksmethode voorgelegd en onderbouwd. 
De resultaten van het onderzoek worden weergegeven in hoofdstuk 3. Allereerst de resultaten van 
het onderzoek onder cafetaria's, daarna die van het onderzoek onder ijssalons. Aan het einde van 
dit hoofdstuk staan een aantal gegevens die zijn voortgekomen uit de enquete. 
Tenslotte wordt in hoofdstuk 4 aIle informatie samengenomen en gecombineerd om zo tot de 
conclusies en aanbevelingen te komen. 

1 
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2. De onderzoeksopzet 

2.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zal eerst een probleemomschrijving worden gegeven. Aan de hand van deze 
probleemomschrijving wordt de centrale probleemstelling geformuleerd. De onderzoeksvraag zal in 
paragraaf 2.3 aan de orde komen. Deze mondt uit in een verschillende deelvragen. De gevolgde 
onderzoeksmethode zal in paragraaf 2.4 beschreven worden. 

2.2. Probleemomschrijving 

Op vakantie op Cyprus zag de opdrachtgever een apparaat dat, met behulp van een yoghurt
substantie en ingevroren gemalen vruchten, 97 % vetvrij ijs maakt. Dit apparaat is bovendien erg 
'flexibel', omdat men in principe elke gewenste smaak(-combinatie) kan maken. De producent van 
dit (zelfreinigende) apparaat zit in Canada, waar ook de benodigde yoghurtrepen vandaan gehaald 
kunnen worden. De machine is waarschijnlijk zo'n 4 a 5 maal goedkoper in de aanschaf dan de 
gebruikelijke softijsmachines. Dit komt vooral omdat het technisch gezien een uiterst eenvoudig 
apparaat is, waar dus ook weinig aan kapot kan. 
Op dit moment is er in Nederland geen importeur van deze ijsmachine. Omdat in deze tijden de 
vraag naar gezonde produkten enorm toeneemt, ziet de opdrachtgever zijn kans schoon om dit hele 
nieuwe ijs te introduceren. Hij heeft daartoe het plan opgevat de "Multimix II ijsmachine te gaan 
importeren. Daarbij wit hij dan ook de bijbehorende yoghurt-substantie en de ingevroren vruchten 
via een bestaand distributiebedrijf leveren. 

De opdrachtgever heeft echter een beperkt inzicht in de markt met betrekking tot 'zijn' machine. 
Hij is er vast van overtuigd dat het ijs zelf op den duur zal gaan verkopen, maar vraagt zich af in 
hoeverre er interesse is voor de machine zeif. Op welke doeigroep( en) kan hij zich het beste 
richten? 
De probleemstelling luidt dus als voIgt: 

"De opdrachtgever weet niet in hoeverre er interesse is in de Multimix ijsmachine. " 

Voor het onderzoek is het van belang om een duidelijke afbakening te maken. Het is daarvoor 
uiteraard nodig te weten welke doelgroepen onderscheiden kunnen worden en welk gebied 
onderzocht gaat worden. Als mogelijke geYnteresseerden zijn aan te wijzen: 
- cafetaria's I snackbars 
- ijssalons 
- restaurants 
- rijdende ijskarren 

De cafetaria's vormen een grote groep waarvan bekend is dat velen ijs verkopen. Hier zit dus 
waarschijnlijk een belangrijke doelgroep en zij zullen zeker onderzocht worden. 
Het aantal ijssalons is duidelijk kleiner, maar het mag duidelijk zijn dat zij weI een potentiele klant 
kunnen zijn. Er is echter het probleem dat ijssaions in de winter (het grootste deel van de tijd 
waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden) gesloten zijn. Ook de eigenaren zijn dan niet of 
nauwelijks te bereiken. Toch wordt deze groep, als er de mogelijkbeid en tijd voor is, meegeno
men in het onderzoek. 
De vraag naar de Multimix ijsmachine bij restaurants zal erg beperkt zijn, omdat daar het meeste 

2 
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werk in de keukens achter gesloten deuren plaatsvindt. Het is in een restaurant belangrijk dat er 
snel veel verschillende soorten ijscoupes gemaakt kunnen worden. Daarvoor is deze ijsmachine 
niet geschikt. Restaurants maken daarom geen deel uit van het onderzoek. 
Voor rijdende ijskarren is er volgens de opdrachtgever een andere uitvoering van de ijsmachine 
nodig. Omdat het in eerste instantie niet de bedoeling is dat ook dit model geimporteerd gaat 
worden, richt het onderzoek zich ook niet op deze groep. Dit model zou eventueel een uitbreiding 
kunnen zijn voor in de toekomst. 

Alvorens een keuze te maken tussen de mogelijke onderzoeksmethoden zal eerst de geografische 
regio waarbinnen het onderzoek zal plaatsvinden worden gedefinieerd. Naar voren is gekomen dat 
in eerste instantie de doelmarkt voor de Multimix-machine in de regio Eindhoven moet worden 
gezocht. Het koopgedrag van consumenten en de interesse voor de Multimix-machine bij de 
horeca-houders zouden kunnen varieren met de ligging van de horeca-gelegenheid. We gaan ervan 
uit dat de cafetaria's wat deze factor betreft homogeen zijn. Volledigheidshalve nemen we de 
Jigging van de cafetaria's in het onderzoek mee. Hiertoe zijn drie deelgebieden bekeken: 

* 

* 

* 

Het centrum van een stad (Eindhoven). Cafetaria's en ijssalons in dit doelgebied trekken 
voornamelijk winkelend en uitgaand publiek en weinig mens en uit de directe omgeving van 
de horeca-gelegenheid. 
De buitenwijken van een stad (Eindhoven). Cafetaria's in dit doelgebied trekken hun 
klanten uit bewoners van de omgeving waarin ze gevestigd zijn. De reikwijdte van deze 
horeca-gelegenbeden is relatief laag. 
Randgemeenten en dorpen. De klandizie van cafetaria's en ijssalons in dit doelgebied 
bestaat met name uit de bewoners van de randgemeente of het dorp waarin ze gelegen zijn. 

Het onderzoek zal in eerste instantie plaatsvinden bij cafetaria's en ijssalons in de volgende steden 
en dorpen: Eindhoven, Geldrop, Nuenen, Veldhoven, Best en Son. Ben inventarisatie van de cafe
taria's en ijssalons in deze steden en dorpen met behulp van de Gouden Gids en het telefoonboek 
levert de volgende gegevens op: 

Eindhoven 68 9 

Geldrop 8 1 

Nuenen 4 1 

Veldhoven 10 3 

Best 5 2 

4 0 

99 16 

Er wordt onderzocht of er onderscheid te maken is in de behoefte aan de Multimix-machine in de 
verschillende doelgebieden. Bij de keuze van een geschikte onderzoeksopzet wordt rekening 
gehouden met de verschillende doelgebieden en de bovenstaande gegevens. 

3 
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2.3. Onderzoeksvraag 

Het is aan de onderzoekers om dit afgebakende probleem op te lossen. Daarvoor is het in de eerste 
plaats van belang om het probleem te structureren. Dit gebeurt aan de hand van een duidelijk 
afgebakende onderzoeksvraag en een uitwerking in deelvragen. 
De onderzoeksvraag is als voIgt geformuleerd: 

"In hoeverre ligt er bij cafetaria's en ijssalons in Eindhoven en omstreken een markt voor een 
nieuw te introduceren 'Multimix' ijsmachine?" 

Hieronder is deze onderzoeksvraag per doelgroep gespecificeerd in deelvragen. 

Deelvragen: 

Cafetaria's 

1. In hoeverre bestaat er bij cafetaria's een positieve houding tegenover de Multimix
machine? 

2. Bestaat er over het algemeen bereidheid bij cafetariahouders deze ijsmachine aan te 
schaff en? 

3. Waarvan is deze positieve houding en eventuele bereidheid tot aanschaf bij cafetariahou
ders afbankelijk? 

IJssalons 

1. In hoeverre bestaat er bij ijssalons een positieve houding tegenover de Multimix-machine? 
2. Bestaat er over het algemeen bereidheid bij ijssalonhouders deze ijsmachine aan te 

schaff en? 
3. Waarvan is deze positieve houding en eventuele bereidheid tot aanschaf bij ijssalonhouders 

afbankelijk? 

2.4. De onderzoeksmethode 

2.4.1. Inleiding 

Om tot een antwoord te komen op de hierboven genoemde onderzoeksvraag en daarbij behorende 
deelvragen moet er per doelgroep een juiste onderzoeksmethode gekozen worden. Hierbij is het 
van belang dat een goede afweging tussen de verschillende mogelijke onderzoeksmethoden wordt 
gemaakt. Voor het onderzoek onder cafetaria's en ijssalons zijn er grofweg drie methoden. 

Een eerste mogelijkheid is het face-to-face interview. Deze levert de meest betrouwbare informatie 
op, moeilijke vragen kunnen zonodig worden toegelicht en er kan op worden toegezien dat aUe 
vragen zo volledig mogelijk worden beantwoord. Bovendien is de non-respons bij interviews laag. 
Een nadeel van interviews is dat ze tijdrovend zijn. De geinterviewde moet worden opgezocht en 
een interview is meer dan enkel vragen stellen; slechts een beperkt deel van de tijd wordt effectief 
aan het stellen van relevante vragen besteed. 

4 



Itiif'8EDIlI.JF&K.UN ..... 
~vv • n k Et 1 Marktonderzoek Multimix 

---------------------------------------------------------

Een tweede mogelijkheid is het doen van schriftelijke enquetes. Het voordeel van schriftelijke 
enquetes is het grote bereik van het onderzoek. In principe is het mogelijk om aIle leden van de 
onderzoeksdoelgroep de vragen op te sturen. Vooral als de doelgroep op een andere manier 
moeilijk te benaderen is, is deze methode een goed alternatief.< De wijze waarop de vragen en de 
toelichting erop in een schriftelijke enquete geformuleerd worden luistert echter zeer nauw. 
Daarnaast is het de vraag of voldoende enquetes worden teruggestuurd om een representatief 

< onderzoek te kunnen uitvoeren; de non-respons is hoog. 

De derde mogelijkheid, telefonische enquetes, geeft een combinatie van de voor- en nadelen van 
de eerste twee mogelijke onderzoeksmethoden. Telefonische enquetes nemen, vooral omdat de 
interviewer sedentair is, minder tijd in beslag dan interviews en bieden, net als interviews, de 
mogelijkheid een vraag nader toe te lichten. Een nadeel is dat er geen 'direct contact' tussen de 
interviewer en de ge'interviewde is, wat de bereidheid tot antwoorden en de volledigheid van de 
antwoorden negatief kan be'invloeden. De respons van een telefonische enquete zal tussen die van 
een interview en die van een schriftelijke enquete Jiggen. 

Ais aanvulling op het onderzoek zijn zoveel mogelijk kwantitatieve gegevens te geverifieerd aan de 
hand van bestaande cijfers betreffende de ijsconsumptie in het doelgebied. 

2.4.2. Onderzoek onder cafetaria's 

Het onderzoek onder deze doelgroep is, gezien het groot aantal cafetaria's, opgedeeld in twee 
fasen: 

1. Orienterende fase: Hierdoor wordt een gJobaaJ beeld geschapen van de doelgroep, de huidige 
situatie en interesse. In deze fase kan blijken dat op bepaalde vragen een 
eenduidig antwoord te geven is, zodat doorvragen onder de rest van de 
doeJgroep niet nuttig is. Ook wordt na deze fase de uiteindelijke onder
zoeksmethode bepaald. 

2. Uitvoerende fase: Met de gekozen methode wordt nu antwoord gezocht op elke onderzoeks
deelvraag. 

Orii.~nterende fase 

In de eerste fase is gekozen voor een klein aantal Jace-to1ace interviews. Er is namelijk in deze 
fase nog weinig bekend bij de uitvoerders over het 'hoe en wat' binnen cafetaria's. Door middel 
van een aantal uiteenlopende vragen is inzicht verkregen in de houding en instelling van de 
cafetariahouders en in de huidige ijsverkoop door deze zaken. Voor de opzet van het interview 
wordt verwezen naar bijlage 1. Er zijn tien cafetaria's bezocht; zes in Eindhoven, een in Geldrop, 
een in Nuenen, een in Veldhoven, en een in Best. In Son was helaas geen enkele cafetariahouder 
bereid om mee te werken. Van de cafetaria's in Eindhoven ligt ongeveer de helft in het centrum en 
de rest in de buitenwijken. Zo is het een representatieve steekproef en gelijkmatig verdeeld over de 
eerder onderscheiden deeJgroepen (stad, buitenwijk en dorp). Met de uitgekozen cafetaria's is eerst 
een afspraak gemaakt voordat ze bezocht werden. 

Op grond van deze orienterende interviews is besloten met welke van de drie genoemde onder
zoeksmethoden het onderzoek voltooid moet worden om het zo goed mogelijk uit te voeren. Er 
kwam uit de interviews naar voren dat er drie soorten vragen opgesteld waren: 

5 
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- Ten eerste vragen waarop tien keer een zelfde antwoord kwam. Deze antwoorden worden dan 
ook als waar aangenomen en niet nog eens herhaald in het vervolg-onderzoek. 

- Daarnaast zijn er vragen waarvan de antwoorden beter door middel van desk-research door de 
onderzoekers zelf achterhaald kunnen worden. Daardoor zijn namelijk de gegevens betrouwbaar
der en algemener. De uitkomsten van dit onderzoek zijn terug te vinden in hoofdstuk 3 in de 
paragraaf ' gegevens-verzameling' . 

- Tenslotte zijn er vragen waarvan de antwoorden nogal uiteeniopend zijn, maar wei onder te 
brengen in vastgestelde antwoordcategorieen. Met deze vragen en een kleine uitbreiding wordt 
het vervolgonderzoek voortgezet. 

Een uitgebreidere uitleg over de antwoorden op de interviewvragen staat in bijlage 2. 

Vit het afnemen van de interviews is naar voren gekomen dat het animo onder de eigenaren om 
mee te werken aan een onderzoek niet bijzonder groot is. Ze hebben vaak geen tijd, of zijn bang 
dat het weer een of ander verkooppraatje is. Omdat daar nog bij komt dat de doelgroep in het 
onderzoeksgebied vrij groot is, is gekozen het onderzoek voort te zetten met schriftelijke enqw!tes. 
Dit geeft de cafetariahouders zelf de gelegenheid hun eigen tijd in te delen en met een duidelijke 
introductiebrief kan ook het vooroordeel van het verkooppraatje uit de wereld geholpen worden. 

Vitvoerende Case 

De introductiebrief, zoals die IS meegestuurd met de enquete, is opgenomen in bijlage 3. De 
enquete zelf staat in bijlage 4. 

De gekozen onderzoeksmethode voor deze fase is dus de schriftelijke enquete, waaraan vele 
voordelen verbonden zijn. Volgens deze methode kan in relatief korte tijd een grote groep 
respondenten bereikt worden. Omdat de medewerking tijdens de interviews erg laag bleek, is er 
voor de enquetes uitgegaan van een respons van tussen 10 en 15%. Ais aIle cafetaria's in het 
eerder afgebakende gebied aangeschreven zouden worden (een totaal van 99 in Eindhoven en de 5 
aangrenzende dorpen), zou dit neerkomen op een totaal van tussen de 10 en 15 ingevulde 
vragenlijsten. Dit is uiteraard te weinig om uitspraken op te baseren en conclusies uit te trekken. 
Een respons van 40 a 50 enquetes leidt tot een verantwoorde steekproef. Daarom wordt op dit 
moment het onderzoeksgebied met betrekking tot de cafetaria's uitgebreid. Met behulp van het 
computerprogramma 'Marktselect' zijn ongeveer 400 cafetaria's op postcode geselecteerd. Dit 
kwam neer op een gebied rond Eindhoven, Helmond en Tilburg en vele tussenliggende dorpen. 
Er zijn 428 enquetes verstuurd waarvan er 2 onbestelbaar retour zijn gekomen. Van deze 426 zijn 
er uiteindelijk 128 vragenlijsten ingevuld teruggekomen. Dit komt dus neer op een duidelijk hogere 
respons dan verwacht, maar Hefst 30%. Vit de resultaten van de enquete bleek dat deze 30 procent 
niet op bepaalde factoren op een opvaUende wijze overeenkomsten vertoond. Het is niet zo dat een 
bepaalde categorie cafetaria's weI op de enquete heeft gereageerd en een bepaaide categorie niet. 
Daarnaast is het zo dat, in absolute getallen, een vrij groot aantal enquetes is terug ontvangen. Om 
deze twee redenen kunnen we stellen dat op grond van de ontvangen enquetes cafetaria's een 
representatief onderzoek kan worden uitgevoerd. Het feit dat 70 procent de enquetes niet heeft 
geretourneerd is niet van invloed op de representativiteit en kwaliteit op het onderzoek. 

De resultaten van de enquete zijn weergegeven in hoofdstuk 3. 
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2.4.3. Onderzoek onder ijssalons 

Een potentiele markt voor de Multimix-machine zijn ijssalons. Om het marktpotentieel onder 
ijssalons te staven is door middel van korte gestructureerde telefonische interviews een markton
derzoek onder ijssalons uitgevoerd. Dit interview is te vinden in bijlage 5. Er is voor deze 
methode gekozen omdat er in zeer korte tijd een klein aantal ijssalons bereikt moest worden. Dit 
kan het snelst via de telefoon. Ook de vragen, kort en duidelijk, lenen zich uitstekend voor een 
telefonisch interview. Omdat de opdrachtgever zich aanvankelijk wit richten op Eindhoven en 
directe omgeving zijn voor het marktonderzoek (bijna) aIle ijssalons die in het bedrijvenkatern van 
de editie 1996 van de PTT Telefoongids voor Eindhoven en omstreken gebeld. 

In de telefoongids staan onder het kopje 'ijssalons' 18 ijssalons vermeld. De ijssalon 'I can't 
believe it's yoghurt' besluiten we vanwege het specifieke karakter van de ijsverkoop bij deze salon 
niet in het onderzoek mee te nemen. Deze ijssalon is, net als de yoghurtijswinkel in het centraal 
station van Eindhoven (die niet in de telefoongids staat vermeld), gespecialiseerd in een bepaald 
type yoghurtijs. Aan te nemen valt dat het Multimix-ijs door het specifieke karakter van de 
yoghurtijsverkoop in deze winkels niet in hun assortiment kan worden opgenomen. 

Van de overige 17 ijssalons bleken er 4 om uiteenlopende redenen (niet opgenomen, antwoordap
paraat, afgesloten, opgedoekt) niet gelnterviewd te kunnen worden. Uiteindelijk is van 13 ijssalons 
informatie verkregen. Deze populatie is te klein om definitieve conclusies te kunnen trekken uit de 
gegeven informatie. WeI is dankzij de interviews een aantal interessante trends en verschijnselen 
naar voren gekomen. In paragraaf 3.3 zijn de resultaten van de interviews te vinden. 
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3. De resultaten van het onderzoek 

3.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Allereerst worden de 
resultaten van de enquere onder de cafetaria's en daarna voor de telefonische interviews onder 
ijssalons behandeld. In de laatste paragraaf staan enkele verzamelde gegevens met betrekking tot 
leveranciers en ijsverkoop. 

3.2. Cafetaria-resultaten 

Aile antwoorden op de enquete-vragen zijn verwerkt in frequentietabellen. Daartoe zijn een aantal 
vragen opgedeeld in meerdere variabelen, waarvoor elk een tabel is gemaakt. Deze frequentietabel
len zijn opgenomen in bijlage 6. 
Ook zijn er verbanden gelegd tussen afzonderlijke enquetevragen. Deze verbanden zijn weergege
yen in kruistabellen, die te vinden zijn in bijlage 7. Ter verduidelijking zullen sommige tabellen in 
de tekst verwerkt worden. 
In deze paragraaf worden de resultaten weergegeven aan de hand van elke afzonderlijke deeJvraag, 
die gesteld is in paragraaf 2.3 voor de doeJgroep cafetaria's. Per deelvraag wordt verwezen naar 
de enquete-vragen die daarop betrekking hebben. 

Allereerst zal deelvraag 3 behandeld worden, omdat via deze vraag de andere deelvragen 
makkelijker beantwoord kunnen worden. 

3. Waarvan is deze pasitieve hauding en eventuele bereidheid tat aanschaf bij cafetariahau
ders ajhankelijk? 

* Een eerste punt waarvan de houding ten opzichte van de nieuwe ijsmachine van af kan hangen is 
de ijsverkoop op dit moment. In vraag 4 van de enquete wordt gevraagd de huidige ijsverkoop 
in te vuHen. Vit de frequentietabellen behorende bij deze vraag, blijkt duidelijk dat het 
overgrote deel van de cafetaria's op dit moment verpakt ijs verkoopt en een softijsmachine 
heeft. Er is slechts ren van de ondervraagde cafetaria's die op dit moment al een yoghurtijs
machine heeft en 30% verkoopt op dit moment verpakt yoghurtijs. 
Deze feiten zeggen op zich echter vrij weinig. Nuttig is het om ze te koppelen aan andere 
enquetevragen. Er is gekeken of er een verb and is tussen de soorten ijs die in een cafetaria 
aangeboden worden en de tevredenheid van de eigenaar over het ijsassortiment (kruistabellen 
vraag 4 en vraag 9). Bij aBe soorten ijs Jigt voor tevredenheid de modus (de variabele met de 
hoogste frequentie) bij 'geen reden tot klagen'. Dit is een middenklasse, die dus een niet 
uitgesproken positieve of negatieve mening weergeeft. 
Er zijn echter enkele ijssoorten die een heel lichte afwijking van deze tendens Jaten zien. Zo zijn 
de meeste cafetariahouders die geen verpakt ijs verkopen of geen softijsmachine hebben juist 
'tevreden' over het ijsassortiment. Daarentegen zijn van de cafetariahouders die verpakt 
yoghurtijs of slushpuppy verkopen de meesten van mening: 'Het kan altijd beter'. 

* Daarnaast is de tevredenheid over het ijsassortiment (vraag 9) op zichzelf ook een reden tot 
interesse voor de ijsmachine: 
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FREQUENTIETABEL VRAA(] 9 

tevreden llSsortiment 

blanco 
ja, uilers! levreden 

geen reden tot kJagen 
bet kan aJtijd beter 

nee, ontevreden 

/I % I histogram 

3 2 I iiiiimiiiiii!iiim!:::iii::::::::::::iiiiiimi:::immiiii:::imimimimiii::i:::::::::i::iii!i:i!::!:::::::: 
32 25 I ::!::!:!:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!mimi::::::!iii!imi!iiimiiiiiiiiii!!i!!!:::!!!!!! 
47 37 I !i!ii!!!iiiiiiii!i!!!iiiiimmm!i!m:::::immiiiiii!!i!i!!mmm!! 
39 30 I iiiiii!i!iiii!i!iii!ii!iiiiimm!mmm!m!m!!mm!i!iiiii!i!im!m!m 
7 5 I_iiii!!:::immimimmi!imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i!!!!!m::::iiiiim!m!!!mmi:::!!mm!!!!!!!m 

totaal I 128 100 I 
Uit de frequentietabel bij deze vraag blijkt dat maar een heel klein deel echt ontevreden is over 
het huidige ijsaanbod, slechts 5%. De meeste cafetariahouders zeggen 'geen reden tot klagen' te 
hebben. Dit geeft al aan dat er niet een overduidelijke vraag bij cafetariahouders is naar een 
nieuwe ijssoort. Daarmee ook niet direct naar een ijsmachine, die deze nieuwe ijsjes maakt. 
Dit wordt nog eens verduidelijkt door de tevredenheid direct te koppelen aan de vraag of men 
een markt ziet voor een calorie-arm yoghurtijsje op natuurlijke basis met verse stukjes vrucht 
(vraag 10). 

Kruistabel Vraag 9 en Vraag 10 

Markt voor Tevreden over het assortiment 

Multimixijs Blanco Tevreden Geen reden Kan altijd Onte- Totaal 
tot klagen beter vreden 

Blanco 3 1 1 5 

Ja 12 22 20 4 58 

Nee 20 2S 18 2 65 

Totaal 3 32 47 39 7 I 128 I 
De vetgedrukte cijfers in deze kruistabel geven aan dat het grootste deel van de respondenten 
die tevreden zijn met het huidige ijsassortiment of geen reden tot klagen hebben, ook geen 
markt zien voor het Multimix-ijs. Diegenen, die vinden dat het altijd beter kan of zelfs 
ontevreden zijn met het ijsaanbod, zien juist weI een markt voor het Multimix-ijs. 

* Een andere vraag die gesteld kan worden met betrekking tot tevredenheid, is of deze gekoppeld 
is aan de omzet die men door de ijsverkoop draait. Hier wordt naar gevraagd in de vragen 7 en 
8 van de enquete. Uit de kruistabellen van deze vragen met vraag 9 blijkt niet dat er een 
eenduidig verband aan te wijzen is. 
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* Een erg duidelijke vraag om te achterhalen wat belangrijke punten zijn voor een al dan niet 
positieve houding tegenover de Multimix-machine is vraag 18. Hierin mooten de cafetariahou
ders een rangorde in belangrijkbeid aangeven over een zevental eigenschappen van een 
ijsmachine. Door het berekenen van een gewogen gemiddelde, komt op de volgende algemene 
volgorde tot stand (van de belangrijkste tot de minst belangrijke): 

2. De reiniging (hoe vaak & hoe lang dit duurt) 5,24 

3. De bediening (aantal handelingen & het gemak) 4,94 

4. Het mechanisme (techniek aan de binnenkant) 4,73 

5. De doorlooptijd van het maken van een ijsje 4,54 

6. De afinetingen van het apparaat 3,42 

Aantal verschillende soorten ijsjes die je ermee kunt maken 3,21 

Nu het bekend is waarvan een positieve houding tegenover of zelfs bereidheid tot aanschaf van de 
Multimix-ijsmachine ondermeer van afhangt, wordt bekeken in hoeverre er dan sprake is van die 
positieve houding. Dus de beantwoording van deelvraag L 

1. In hoeverre bestaat er bij cafetaria's een positieve houding tegenover de Multimix
machine? 

* Het feit of een cafetariahouder een markt ziet voor het Multimix-ijsje is een belangrijk criterium 
bij het aanschaffen van de machine die deze ijsjes maakt. De frequentietabel bij vraag 10 is 
geeft de verde ling aan, tussen een positieve of negatieve verwachting van het calorie-arme 
yoghurtijsje, maar het blijkt niet dat er een noomenswaardig verschil is: 45% van de onder
vraagde cafetariahouders ziet weI een markt voor het Multimix-ijsje, 51 % ziet dat met. 
Deze getallen alleen zeggen dus niet zoveel. WeI is het nuttig om te zien of het een bepaalde 
groop is, die de positieve mening deelt. Om dat te achterhalen is vraag 10 gekoppeld aan de 
vragen 1, 3, en 4. 
De eerste vraag van de enquete luidde: 'Waar is uw cafetaria geplaatst?'. De deelgebieden die 
onderscheiden zijn, zijn - het centrum van een stad 

- de buitenwijken van een stad 
- een dorp 

Uit de hierbij behorende kruistabel komt niet naar voren dat in een van deze gebieden een 
merendeel positieve meningen terug te vinden is. 
Ook de grootte van het bedrijf heeft geen directe samenbang met de mening over het Multimix
ijsje. Dit blijkt uit de kruistabel van vraag 3 met vraag 10. 
Tenslotte is nog nagegaan of de huidige ijsverkoop samenbang vertoont met de houding 
tegenover het Multimix-ijsje, door vraag 4 aan vraag lO te koppelen. Uit de verschillende 
kruistabellen blijkt dat het verkopen van een bepaalde soort ijs in geen enkel geval verb and 
heeft met het weI of geen markt voor een calorie-arm vruchtenyoghurtijsje. 
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* Aan de respondenten die vinden dat er geen markt is voor het calorie-arm vruchtenyoghurtijsje 
(59 in totaal), is gevraagd waarom zij die mening hebben (vraag 11). Daar is het volgende uit 
gekomen: 

Het ijsaanbod is al groot genoeg 59% 

Er zijn al voldoende calorie-arme produkten 7% 

Liethebbers van calorie-arme produkten bezoeken geen cafetaria's 24% 

Andere reden1 25% 
Tabel3.2 

1 Onder deze andere redenen werd bijvoorbeeld genoemd: 
- 'We hebben al ooit zoiets gehad, maar het bleek niet rendabel' 
- 'De markt voor dit soort ijsjes zal nooit groot genoeg zijn' 
- 'Wit zoiets lopen, dan moet het weI ontzettend goed zijn' 
- 'Het woord yoghurt aIleen al trekt helemaal niet' 

Er zijn ook nog een aantal vragen die iets zeggen over de bereidheidtot de aanschaf van een 
nieuwe ijsmachine. Deze worden dus gebruikt bij het beantwoorden van de tweede deelvraag. 

2. Bestaat er over het algemeen bereidheid bij cajetariahouders deze ijsmachine aan te 
schaffen? 

* Het is vrij vanzelfsprekend dat een cafetaria met een oude machine eerder van plan is een 
nieuwe machine aan te schaffen. Op een gegeven moment moet dat namelijk weI, omdat na 5 
tot 10 jaar de oude machine vaak niet meer voldoet. Het is dus interessant om te zien hoe het 
staat met de leeftijden van de machines die momenteel in de cafetaria's staan. Daarom is vraag 
13 gesteld: 'Hoe lang heeft u de machine al die u het langst hebt?'. 

FREQUENTIETABEL VRAAG 13 

hoe lang oudste machine 1 # % 1 histogram 

blanco 
minder dan 1 jaar 

tussen 1 en 5 jaar 
tussen 5 en 10 jaar 

meer dan 10 jaar 

totaal 

22 17 
7 5 

50 39 
22 17 
27 21 

1 128 100 

1 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

1_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

1 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

1 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

1 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Uit de frequentietabel blijkt dat het overgrote deel van de machines nog jonger is dan 5 jaar. 
Deze zijn dus nog niet aan vervanging toe. Het aantal machines dat een leeftijd heeft tussen de 5 
en 10 jaar is niet erg groot. Deze groep hoeft nog niet maar wordt vaak weI al vervangen. Het 
laatste gedeelte dat langer bestaat dan 10 jaar zal in de meeste gevallen nodig aan vervanging 
toe zijn. 
Dit zegt op zich nog niet zo heel veel over het aantal ondervraagde cafetariahouders, dat direct 
geinteresseerd is in een nieuwe machine. Dit is pas te zeggen als de antwoorden op deze vraag 
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gekoppeld worden aan die op vraag 15, namelijk of ze een nieuwe machine bij voorkeur naast 
of in plaats van de oude zetten. De kruistabel ziet er namelijk als voigt uit: 

Kruistabel Vraag 13 en Vraag 15 

Hoe lang Naast of i.p.v. 

oudste machine ? Blanco N aast huidige Direct Vervangen na Totaal 
machine vervangen afschrijving 

Blanco 22 22 

< 1 jaar 1 1 3 2 7 

1 jaar - 5 jaar 2 3 19 26 50 

5 jaar - 10 jaar 1 2 12 7 22 

> 10 jaar 3 13 11 27 

Totaal 9 47 46 128 

Uit deze tabel komt naar voren dat cafetariahouders met een jonge machine Gonger dan 5 jaar) 
over het algemeen geneigd zijn een nieuwe machine pas aan te schaff en als de oude afgeschre
yen is. Eigenaren van een machine die ouder is dan 5 jaar, zouden eerder de oude machine 
direct vervangen, al is dit niet met een overtuigende meerderheid. 

* Op dit moment is het overgrote deel van de ondervraagde cafetariahouders weI tevreden over 
zijn ijsmachine of heeft geen reden tot klagen (vraag 14). Slechts 10% denkt dat het beter kan 
met de ijsmachines. Maar 9% is echt ontevreden over de machine die ze op dit moment hebben. 

* Aan de cafetariahouders die op dit moment al een ijsmachine hebben is gevraagd of ze het 
aanschaffen van een nieuwe machine zouden doen naast de huidige of in plaats daarvan (vraag 
15): 

FREQUENTIETABEL VRAAG 15 

naast of Lp.v. # % I hlJItogram 

blanco 26 20 I :m::i::i:iiiimiimmmmmmi5:55:::5i5iim5mimimmimimimimim:::m 
naast bestaande machine '1 7 I _imiii:iimmmmmiiiiiimim5m5mmi:::imii:iiimimmmmmi:::::i!m!mEmi!i::::::m 

directe vervangen 47 Y1 I m!!mm!m::i!Ei!iimi!i!mm!mmm!m!m!!i::::iiiimS!im!! 
vervangen na afschrijven 46 36 I !!mmm!m:!!m:!!m!mimmmmm!m!!mm!ili!m!i!i:i:::i 

totaal I 128 100 

I mmmm!ii!mmi:iiilmii:iiliiilmmm:!!!:!:!!!!!!!i:i:i!i!mimmmmmmimi:i!iiiiimmmm! 
I i::mmmiimiiiiimi:::iiliiii!iimmi:iii;miiiiiiiiiiii:i:::i:i:i:iii:iiii:im!:::iiimimimmimmii 

Vit deze tabel blijkt dat een verwaarloosbaar klein deel een nieuwe machine zou aanschaffen 
naast de huidige machine. De keuze voor directe vervanging of vervanging na afschrijving is 
ongeveer fifty-fifty. 

* Er is aan cafetariahouders die momenteel geen machine hebben gevraagd waarom niet (vraag 
16). Er zijn op zich maar 22 van de 128 ondervraagden die geen ijsmachine in hun zaak 
hebben. Dat is een te klein aantal om op grond van hun antwoorden algemene richtUjnen te 
geven. WeI is het mogelijk om een tendens aan te geven. De meest genoemde reden om geen 
machine aan te schaff en is: 'Ik vind de aanschaf te duur'. Daarna komt de reden: 'Ik heb er weI 
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een gehad maar het bleek niet rendabel'. De redenen dat er nooit over nagedacht is of dat er 
geen behoefte aan is, zijn geen enkele keer genoemd. 
Deze resultaten zijn ook gekoppeld aan het gegeven of die cafetariahouders nu weI interesse 
zouden hebben in een ijsmachine. Maar er bleek geen samenhang te zijn tussen de opgegeven 
reden, waarom ze geen machine hebben, en het feit of ze nu weI interesse hebben. 

* Het feit of er iiberhaupt interesse is voor een ijsmachine onder cafetariahouders, die nu geen 
machine hebben is onderzocht door vraag 17. 

FREQUENTIETABEL VRAAG 17 

interesse in ijsmacbine I # % I histogllllll 

blanco 

ja 
nee 

IoIaal 

I 106 83 

I 6 5 
I 16 13 

I 
I 

I 128 100 

I :::::::::::::::::::: 
1.1:111:::::::::1:::1:::1:::1:1:1:1:1:::1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::mmm!mm:::!:::!:::! 
1 mmm:mm::mm::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m:m!:::::::::::mmmmm 
I :m::::::!:::::::m:::::mm::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:!!!!:!!!::::::::::::!::::::::::::::::: 
I :mm:::::!!l!!mm:m:!mmm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::::::mm!!!!!!!!!!m!m!!mmm::::!mmm 

Het is, zoals eerder gezegd, niet mogelijk algemeen bindende uitspraken te verbinden aan de 
antwoorden van maar 17% van de ondervraagde populatie. Toch komt uit deze tabel vrij 
duidelijk naar voren dat er niet echt interesse is voor een ijsmachine bij cafetaria's die er nu ook 
geen hebben. 
Het koppelen van deze vraag 17 aan vraag 1 en 3 is om te achterhalen of het kleine deel 
interesse misschien specifiek past bij een bepaald deelgebied of atbankelijk is van de grootte van 
het bedrijf. De kruistabellen bij deze koppelingen geven echter op geen enkele manier een 
verband tussen deze variabelen aan. 

3.3. IJssalon-resultaten 

Iedere geinterviewde ijssalon verkoopt yoghurtijs. Er zijn globaal drie wijzen waarop de ijssalons 
aan hun yoghurtijs komen, namelijk: 

1. Op een conventionele ijsmachine waarop ijs van verschillende smaken gemaakt kan 
worden, wordt ook ijs met de smaak yoghurt gefabriceerd. Dit is onder de 
geinterviewden de meest voorkomende methode: 8 ijssalons gebruiken deze 
methode. Er zijn twee wijzen waarop de yoghurtsmaak wordt verkregen: door 
middel van verse yoghurt en door middel van instant yoghurt (poeder). 

2. Met een speciale machine wordt enkel yoghurtijs gemaakt. De bereiding gaat op 
een wijze die te vergelijken is met de onder L genoemde conventionele machines. 
Ook bij speciale yoghurtijsmachines kan de smaak door verse yoghurt en door 
yoghurtpoeder worden verkregen. Vande opgebelde ijssalons bleken er twee een 
speciale yoghurtijsmachine te gebruiken. 

3. Drie van de geinterviewde ijssalons maken hun (yoghurt)ijs niet zelf, maar 
verkopen ijs dat elders gemaakt wordt. Zij hebben zelf geen machines in de salon 
staan. 

Van de geenqueteerde cafetaria's bleek een aanzienlijk aantal verpakt yoghurtijs te verkopen. 
Onder de ijssalons bleek echter geen van de geinterviewde salons yoghurtijs van 'grote' fabrikan-
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ten te verkopen. Niemand zag ook een markt voor verpakt yoghurtijs. 

Voor het marktpotentieel van vers yoghurtijs waren de geluiden divers. Hierbij moet ook rekening 
worden gehouden met de verschillende smaken yoghurtijs die de ijssalons aanbieden. Naast de 
reguliere smaak yoghurtijs, wordt bij de meeste ijssalons de smaak yoghurt-kersen en bij sommige 
salons yoghurt-aardbei aangeboden. Er zijn dus met reguliere machines verschillende soorten 
yoghurt-vruchtenijs te maken. Bij de meeste ijssalons ziet men dat de afzet van yoghurtijs groot is. 
Men ziet bij veel salons dat de verkoop van yoghurtijs toeneemt. Kreten als 'Dit wordt het jaar 
van de yoghurt', 'Y oghurtijs heeft de toekomst' en 'Wij waren de eersten die hier yoghurtijs 
verkochten en zijn nog steeds zeer tevreden' werden gehoord. De geluiden waren echter niet louter 
positief. Bij een ijssalon werd gemeld dat de gewone yoghurtsmaak niet goed verkocht, maar de 
yoghurt-kersensmaak weI. Ben andere ijssalon vertelde dat de verkoop van zowel regulier 
yoghurtijs, als van yoghurt-vruchtenijs tegenviel. Deze ijssalonhouder kon enkel lachen bij de 
gedachte een aparte machine voor yoghurtijs te hebben. 

Ook is in het interview gevraagd naar de factoren die een rol spelen bij de aanschaf van een 
ijsmachine. De voornaamste reden voor de aanschaf van een bepaalde machine is goede ervaring in 
het verleden met eenzelfde machine. Een machine moet zich hebben bewezen wil hij het vertrou
wen van een ijssalonhouder winnen. De machine moet zijn degelijkbeid en zijn kwaliteit bewezen 
hebben, voordat een ijssalonhouder hem zal aanschaffen. Ben veelgehoorde belangrijke bijkomende 
factor is dat met de machine op een ambachtelijke wijze vers ijs gemaakt moet kunnen worden. 
Factoren als de prijs, het bedieningsgemak etc. spelen ook een rol bij de keuze van een machine, 
maar zijn minder doorslaggevende factoren als degeUjkbeid, kwaliteit en de mogelijkbeid op 
ambachtelijke wijze vers ijs te maken. 

Iedere geinterviewde ijssalon die zelf ijsmachines had om ijs te fabriceren, bleek minstens een 
machine van het merk Boxfreeze te hebben. Dit is een machine van Duits fabrikaat die onder de 
geinterviewde ijssalons een goede reputatie heeft. De Boxfreeze staat bekend als een zeer degelijke 
machine met een hoge kwaliteit, waarop op ambachtelijke wijze vers ijs kan worden gemaakt. 
Sommige ijssalons gebruiken al enkele decennia Boxfreeze-machine. Met machines van Italiaans 
fabrikaat hebben de ijssalons minder goede ervaringen. 

Samenvattend kunnen we stellen dat over het algemeen yoghurtijs een produkt is dat goed in de 
markt Jigt. Waarschijnlijk daarom behoort het tot het assortiment van iedere ijssalon. Dit houdt 
echter in dat iedere ijssalon die zijn eigen ijs maakt in staat is om yoghurtijs te maken en dat ook 
doet. Veelal doet men dit men een machine die zijn waarde heeft bewezen en zal men niet gauw 
naar een andere machine willen overstappen. De behoefte aan yoghurtijs is dus weldegelijk 
aanwezig, maar of er onder ijssalons ook behoefte is aan een nieuw soort yoghurtijsmachine is 
zeer de vraag. 

3.4. Gegevens-verzameling 

De extra gegevens zijn op twee manieren achterhaald. Ten eerste uit heel gerichte vragen in de 
enquete. Daarnaast door het naslaan van literatuur en het vragen bij verschillende instanties, de 
zogenaamde desk-research. 
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Gegevens uit de enquete 

De vragen 5, 6, 7 en 8 zijn gesteld om van de cafetariahouders zelf een aantal zaken te weten te 
komen. 

In vraag 5 wordt gesteld in hoeverre ze zelf bereid zijn het ijs dat ze verkopen zelf te promoten. 
Dus naast het standaard promotie-materiaal van de leverancier. Daarop worden de volgende 
antwoorden gegeven, in volgorde van meest naar minst voorkomende promotiemiddelen. 

1. Promotie door een bord op straat 80% 
2. Promotie op andere manieren1 24% 
3. Promotie in advertenties 11 % 
4. Alleen promotie van speciale ijssoorten 5% 
5. Totaal geen promotie 5% 

1 Bij 'promotie op andere manieren' hebben de ondervraagde cafetaria's de meest uiteenlopende 
methoden opgeschreven, zoals: 
- Diapresentatie 
- Het tonen van een kwaliteitsoorkonde door extra keuring 
- Vlaggen, lichtbakken en stickers 

Vraag 6a en b zijn gesteld om te achterhalen welke maanden beschouwd worden als hoog- en 
laagseizoen voor de ijsverkoop. Uit een meerderheid van de enquetes blijkt: 

- Hoogseizoen: mei tIm september 
- Laagseizoen: oktober tim april 

Door het bekijken van vraag 7 en 8 is een indruk te krijgen van de ijsornzet in de zomer en in de 
winter. Uit de frequentietabellen blijkt dat in de zomer bij 94% van de cafetaria's de ijsornzet 
hoger is dan j750,- per maand. Bij 41 % is dit zelfs hoger dan j2250,-per maand. 
In de winter ligt de ijsomzet uiteraard een stuk lager. In 87% van de gevallen ligt het onder de 
j750,-per maand. Bij 33% is de omzet zelfs lager danj250,- per maand. 
Hierbij moet weI opgemerkt worden dat 15% van de ondervraagden deze vragen niet heeft 
ingevuld. Waarschijnlijk omdat ze er geen inzicht in hebben, of omdat ze het een te persoonlijke 
vraag vinden. 
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4. Conclusies en aanbeveliogen 

4.1. Conclusies cafetaria's 

In deze paragraaf zullen conclusies worden getrokken aan de hand van de gegevens die zijn 
verkregen door de interviews en de enquetes die we onder cafetariahouders in Eindhoven en 
omgeving hebben afgenomen. 

Uit het onderzoek zijn een aantal opvallende zaken naar voren gekomen. Het produkt yoghurtijs 
wordt nog maar in relatief weinig cafetaria's verkocht. Slechts 30 procent van de cafetaria's 
verkoopt verpakt yoghurtijs, terwijl dit produkt door grote ijsproducenten (onder andere Ola) 
wordt aangeboden. Slechts een (volgens vraag 4) of twee (volgens vraag 12) cafetaria's heeft al 
een yoghurtijsmachine staan. Hieruit valt te concluderen dat de markt voor yoghurtijs nog 
grotendeels open ligt. Uit interviews is naar voren gekomen dat er eerder pogingen zijn gedaan om 
een yoghurtijsmachine in de cafetariamarkt te introduceren. Dit is door de gebrekkige kwaliteit en 
degelijkheid van de aangeboden machines misgelopen. De Multimix-machine is een degelijke, 
kwalitatief hoogwaardige ijsmachine. Wat dit betreft maakt de Multimix-machine een betere kans 
dan zijn illustere voorgangers. 

Een ander belangrijk aspect is dat het overgrote deel van de cafetaria's at een ijsmachine heeft 
staan. Zo goed als altijd is dit een softijsmachine. De meeste cafetariahouders zullen een nieuwe 
machine nemen ter vervanging van hun huidige machine. In de regel hebben cafetaria's dus maar 
een ijsmachine. De meeste cafetaria's zijn al voorzien van een ijsmachine. De Multimix-machine 
zal dus cafetariahouders ervan moeten overtuigen dat hij beter is dan de (softijs)machines die nu 
veelvuldig worden gebruikt. Het is echter zo dat softijsmachines al vele jaren in gebruik zijn. Het 
produkt softijs is succesvol gebleken. Softijs en softijsmachines zijn gesettled in de cafetariawereid. 
De kans dat het Multimixijs het succesvolle, bekende softijs kan vervangen is niet groot. Wat weI 
voorkomt (bij een ongeveer 15 procent van de cafetada's) is dat er naast een softijsmachine ook 
een slushpuppymachine aanwezig is. Slushpuppy moet in dit geval meer als een aanvulling op het 
softijs worden gezien dan als een vervanging ervan. Er bestaat een kleine markt voor machines 
met een aanvullend karakter, d.w.z. machines voor een ijssoort die naast het bestaande ijs wordt 
aangeboden. 

Op de vraag of er een markt voor het Multimixjjs is reageren de cafetariahouders verdeeld. Een 
kleine meerderheid ziet geen markt voor calorie-arm yoghurtijs met verschillende mogeJijke 
vruchtensmaken. Een kieine minderheid (45 procent) daarentegen weI. Of een cafetariahouder een 
markt ziet voor Multimixijs is onafuankelijk van het ijsaanbod dat ze hebben. Weinig cafetariahou
ders zijn ontevreden met het ijs dat ze momenteel aanbieden. Daarnaast is het zo dat de meest 
genoemde reden waarom er geen behoefte aan het Multimixijs is, het feit dat het huidige ijsaanbod 
al groot genoeg is, is. Het is dus te betwijfelen of het Multimix-ijs een groot marktaandeel in de 
huidige ijsmarkt kan veroveren. Dit neemt echter niet weg dat er een markt voor Multimixijs is; 
het Multimixijs kan goed een minderheidsaandeel in de huidige ijsmarkt veroveren; hierbij moet 
gedacht worden aan enkele procenten van de totale markt. In de huidige, kleine markt voor 
yoghurtijs, zal het Muitimixijs zich moeten bewijzen om enkele procenten marktaandeel in de 
totale ijsmarkt te kunnen behalen. 

Ook is het belang van de te realiseren omzet onderzocht. Uit het onderzoek voIgt dat de tevreden
heid bij cafetariahouders over het ijsassortiment, niet duidelijk afuankeUjk is van de omzet van ijs. 
Er is lichte tendens dat cafetaria's met een hoge omzet tevredener zijn met hun assortiment, maar 
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er zijn ook vele cafetaria die, ondanks een relatief lage omzet, tevreden met hun assortiment zijn. 
Het is dus niet zo dat een ijssoort per definitie een hoge ornzet moet kunnen genereren, om de 
cafetariahouder tevreden te stemmen over de ijssoort. Dit is in het licht van de uitspraken in de 
vorige alinea een gunstige conclusie. Het ligt niet in de verwachting dat Multimixijs een groots 
marktaandeel zal kunnen veroveren, maar dit hoeft niet in te houden dat cafetariahouders 
ontevreden over het ijs zullen zijn. Naast de ornzet spelen blijkbaar ook andere factoren een rol bij 
de tevredenheid van de cafetariahouders over hun ijs. 

Van zeven karakteristieken van ijsmachines is het belang dat cafetariahouders eraan hechten 
onderzocht. De zeven karakteristieken zijn de prijs, het eenvoud van het mechanisme, de 
afmetingen, de eenvoud van de reiniging, de eenvoud van de bediening, de doorlooptijd van het 
produceren van een ijsje en het aantal te maken soorten van een machine. De prijs en de eenvoud 
van het reinigen bleken belangrijk te zijn; het aantal te maken soorten en de afmetingen bleken 
minder belangrijk te zijn. De relatief lage prijs en de eenvoudige reiniging van de Multimix
machine zijn dus een goede zaak. Het open concept van de machine is minder van belang. De 
opzet van de machine is een leuke, niet onbelangrijke bijzaak, maar geen reden voor cafetariahou
ders om een ijsmachine aan te schaffen. 

Een ander onderzocht facet is de bereidheid om ijssoorten te promoten. Vit de vragen die hierover 
gesteld zijn bleek dat de enige veelvuldig toegepaste promotiemethode een bord op straat is. 
Volgens een geenqueteerde is dit in het centrum van Tilburg echter verboden. Ook worden her en 
der vrij veel creatieve, minder voor de hand liggende promotiemethoden gebruikt. Voor het 
Multimixijs is de meest voor de hand liggende methode een reclamebord dat op straat kan worden 
geplaatst, omdat cafetariahouders deze methode veruit het meest gebruiken. 

Uit de interviews volgde dat leveranciers van machines en overkoepelende branche-organisaties 
geen beperkingen stellen aan cafetariahouders over het ijsaanbod of het gebruik van machines. Dit 
houdt in dat er voor de Multimix-machine en het Multimixijs geen interne barrieres zijn. De 
machine en het ijs kunnen aan cafetaria's worden aangeboden zonder dat er beperkingen van 
'hoger hand' in de weg staan. 

Een algemene conclusie over de behoefte onder cafetariahouders aan het Multimixijs en de 
Multimix-machine is moeilijk te trekken. De behoefte aan het Multimixijs bij cafetariahouders is 
redelijk groot, maar niet overweldigend. Er is sprake van een gereserveerde houding tegenover het 
Multimixijs. Wat de machine betreft geldt eenzelfde verhaal. Er zijn factoren in de markt die 
gunstig voor de Multimix-machine uitpakken, maar daar staan minder positieve gegevens 
tegenover. Het houdt allemaal niet over, maar er zijn weldegelijk mogelijkheden. 

4.2. Conclusies ijssalons 

Uit het telefonisch onderzoek onder ijssalons zijn moeilijk met zekerheid conclusies te trekken. 
Hiervoor is het aantal onderzochte ijssalons te klein. WeI is, zoals al eerder is gezegd, een aantal 
interessante trends waar te nemen op grond waarvan redelijke aannamen met betrekking tot het 
Muitimixijs en Multimix -machine zijn te doen. 

Iedere onderzochte ijssalon verkocht een of meerdere smaken yoghurtijs. Over het algemeen was 
men tevreden over de verkoop van het yoghurtijs, al dan niet met vruchtensmaak. Er is een grote 
vraag onder ijssalons naar yoghurtijs. Wat dat betreft liggen er mogelijkheden voor het Multi
mixijs. WeI is het zo dat het Multimixijs zich in positieve zin moet onderscheiden van andere 
soorten yoghurtijs om een kans te maken in de ijssalonmarkt. 

17 



Itif8EDRUF&KUNDE 
#!J'vv , n k eo I Marktonderzoek Multimix 

--------------------------------------------------

De ijssalons kunnen op drie verschillende wijzen aan yoghurtijs komen. Ten eerste kunnen ze 
yoghurtijs verkopen dat niet in de eigen winkel wordt gemaakt. Deze ijssalons hebben zelf geen 
ijsmachines en vormen dus geen mogelijke markt voor de Multimix-machine. Ten tweede kunnen 
ijssalons op een reguliere machine ijs met de smaak yoghurt maken. Deze ijssalons hebben dus 
geen speciale machine voor yoghurtijs, maar kunnen weI yoghurtijs maken en aanbieden. Voor 
deze ijssalons is een aparte machine voor yoghurtijs, zoals de Multimix-machine, enigszins 
dubbelop en overbodig. Wij verwachten niet dat deze ijssalons bereid zuHen zijn de Multimix
machine aan te schaff en. Een derde mogelijkbeid is een aparte machine voor yoghurtijs. Omdat de 
Multimix-machine een aparte machine voor yoghurtijs is, zijn de ijssalons die op deze wijze 
yoghurtijs maken een potentiele markt voor de Multimix-machine. 

Ussalonhouders hechten sterk aan de degelijkbeid en de kwaliteit van hun machines. In nagenoeg 
aUe gevaUen was men zeer te spreken over een bepaalde machine van Duits fabrikaat. Er moet 
heel wat aan te pas komen om de ijssalonhouders naar een ander soort machine over te doen 
stappen. Hoewel de Multimix-machine hoog scoort op de factoren degeUjkbeid en kwaliteit is de 
indruk die de Duitse machine heeft achtergelaten, dat het sterk te betwijfelen is of ijssalonhouders 
aan een nieuwe, voor hen onbekende, machine willen. 

Een algemene conclusie met betrekking tot de ijssalonmarkt luidt dat het beeld van de ijssalon
markt voor de Multimix-machine negatief is. Er is maar een beperkte groep die een speciale 
machine voor yoghurtijs ziet zitten en de concurrentie van bestaande machines is zeer groot. 
Hoewel er een grote behoefte voor het Multimixijs kan liggen, wordt het zeer moeilijk om de 
Multimix-machine af te kunnen zetten. 

4.3. AanbeveJingen 

Achteraf gezien zijn de uitkomsten van het onderzoek misschien minder florissant dan vooraf werd 
gedacht en gehoopt. De cafetariahouders tonen een gereserveerde houding tegenover het Multi
mixijs en de Multimix-machine. Dit neemt echter niet weg dat er cafetariahouders geYnteresseerd 
zijn in de machine. Bij de interviews spraken we een aantal cafetariahouders die benieuwd waren 
naar de machine en bereid waren de machine voor een proefperiode in hun zaak te nemen. Een 
specifiek gedeelte van de cafetariamarkt heeft behoefte aan de Multimix-machine. Zij kunnen pas 
werkelijk overtuigd worden als zij de machine in de praktijk op waarde kunnen schatten. Zij zuHen 
niet tot aanschaf overgaan voordat ze de machine zijn waarde in praktijk hebben zien bewijzen. 
Een eerste stap op weg naar een eventuele grotere afzet van de Multimix-machine in Nederland 
moet de fysieke aanwezigheid van minstens een exemplaar in Nederland zijn. Door een pilot
project op te zetten, kan de machine zich in de praktijk bewijzen. Aan te bevelen valt in een of 
enkele cafetaria's voor een proefperiode een Multimix-machine neer te zetten en te kijken en te 
analyseren hoe de machine, de cafetariahouder en de klanten in de praktijk reageren. 

Of deze stap gezet moet worden hangt af van de beslissing van de opdrachtgever of hij wil 
beginnen met de invoer en de distributie van de Multimix-machine en het Multimixijs in Neder
land. Dit zal de opdrachtgever de nodige tijd en de nodige investeringen kosten. Uit het onderzoek 
voIgt dat de Multimix-machine en het Multimixijs niet de gouden eieren zullen zijn, waar de 
voltallige Nederlandse horeca op zit te wachten. Of er een markt is onder ijssalons lijkt zelfs 
onwaarschijnlijk. Wei lijkt er een klein marktaandeel weggelegd voor de Multimix-machine en het 
Multimixijs. Bij het eventueel op de markt brengen van de machine en het ijs moet op dit 
specifieke gedeelte worden ingespeeld. 
Het lijkt het beste dat de Multimix-machine gepresenteerd wordt als een verrijking van het 
bestaande assortiment en niet als een vervanging voor een softijsmachine. De Multimix-machine 
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zal veel eerder zaken als verpakt yoghurtijs, ijs uit bestaande yoghurtijsmachines of zelfs 
slushpuppy kunnen vervangen dan dat hij een substituut voor een softijsmachine is. In deze 
specifieke, enigszins beperkte markt liggen mogelijkheden voor de Multimix-machine en het 
Multimixijs, maar het blijft erg moeilijk dit marktgedeeite aan te wijzen of zelfs naar grootte te 
schatten. Voor het Muitimixijs geldt volgens ons hetzeIfde als voor produkten als Ras-patat, Van 
Dobbe-kroketten of Slushpuppy; het moet als een specialiteit of exclusiviteit van bepaalde 
cafetaria's worden gezien. 

Omdat het niet waarschijnlijk is dat het Multimixijs gemeengoed in cafetaria kan worden zal het 
niet voldoende zijn om het afzetgebied van Multimixijs en de Multimix-machine tot de (wijde) 
regio Eindhoven te beperken. Om voidoende afzet te kunnen garanderen is het aan te bevelen zich 
op heel Nederland en misschien weI een stukje buiteniand (BelgielDuitsland) te richten. Voor een 
eventueel pilot-project is het weI zo prettig en gemakkelijk als dit in de directe omgeving van de 
woonplaats van de opdrachtgever gebeurt. 

Een ander niet onbelangrijk aspect dat in beschouwing moet worden genomen zijn de inkomsten 
die de opdrachtgever aan de handel in Multimix-machines en Multimixijs wit genereren. Getallen 
over de verwachte omzet zijn in dit stadium nog niet te geven. WeI heeft de opdrachtgever inzicht 
in de winstmarge die er (na belasting) per machine en per ijsje voor hem inzit. Ook weet hij welk 
(netto) inkomen hij ongeveer moet binnenkrijgen om in zijn levensbehoeften te kunnen voorzien. 
Vit deze gegevens kan hij berekenen hoeveel machines en hoeveel ijs hij per jaar moet afzetten. 
Ais hierbij rekening gehouden wordt met de toch enigszins beperkte marktpotentie van de 
Multimix-machine en het Multimixijs en het aantal cafetaria's in Nederland kan hij voor zichzelf 
de beslissing nemen of het financieel haalbaar, danwel rendabel, is om aan het Multimixavontuur 
te beginnen. 

Tenslotte hop en de opdrachtuitvoerders dat de opdrachtgever door dit onderzoek inzicht in de 
markt voor de Muitimix-machine en het Multimixijs heeft gekregen. Hopelijk neemt de opdracht
gever op grond van dit onderzoek een weloverwogen besluit over het al dan niet voortzetten van 
het Multimixgebeuren. 
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BijJage 1 VragenJijst orienterende interviews 

INTERVIEWVRAGEN Multimix 

Voor de orienterende interviews aan 11 cafetaria's in Eindhoven en omstreken. 

Inleidende tekst 

Wij zijn studenten van de faculteit Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. Op dit moment zijn wij bezig met een onderzoek in het kader van het vak Marketing. 
Onze opdrachtgever wil graag een duidelijk beeld krijgen van de ijsverkoop door cafetaria's. Hij is 
met name geinteresseerd in het gebmik van ijsmachines. Wij hebben besloten ons onderzoek te 
richten op cafetaria's en ijssalons in regio Eindhoven. Wij zouden u hierover graag een paar 
vragen stellen. 

Om te beginnen wat vragen over uw zaak: 

Bent u eigenaar van deze zaak of in dienst als bedrijfsleider? 

2. Hoeveel werknemers heeft u in dienst? .................................... . 

3. Wat zijn uw normale openingstijden? (winkel-/avond-/nachturen) .................... . 

4. Hoe ziet uw huidige ijsverkoop emit? 
* verpakt ijs (vrieskist) ja/nee 
* schepijs (vitrine) ja/nee 
* softijs (machine) ja/nee 
* yoghurtijs (machine) ja/nee 
* slushpuppy (machine) ja/nee 
* milkshake (machine) ja/nee 
* anders, n1. ..................................................... . 

5. Wie zijn op dit moment de Ieveranciers van uw ijsprodukten? ...................... . 

6. Leggen deze Ieveranciers u enige vorm van beperkingen op met betrekking tot de verkoop van 
andere ijssoorten? ................................................. . 

7. Bent u bereid ijs wat u verkoopt zelf te promoten? ............................. . 
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8. Kunt u een schatting geven, of misschien zelfs wat cijfers, over de aantallen ijsjes die door u 
verkocht worden? (op dag-/maand- of jaarbasis) Indien u nu yoghurtijs verkoopt, wat is zijn daar 
de verkoopaantallen van? ............................................. . 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. ,.. ............ '" ........ ,. .............................. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. • ,. ........................................................ § ................. .. 

9. In welke mate is deze ijsverkoop afbankelijk van de verschillende seizoenen, dus hoe Jiggen de 
verhoudingen ongeveer? ............................................. . 

10. Heeft u behoefte (of lijkt het u nuttig) naast de bestaande ijssoorten nog een nieuwe soort ijs aan te 
bieden en waarom? ................................................ . 

11. Zo ja, ziet u dan eventueel een markt voor een calorie-arm vruchtenyoghurtijsje? 

Vragen voor cafetaria's waar momenteel weI een of meerdere (ijs)machines aanwezig zijn: 

12. Hoelang heeft u de machine(s) al? 

13. Denkt u (of weet u) wanneer u de aanschafwaarde van de machine heeft terugverdiend of gaat 
terugverdienen door de ijsverkoop? ...................................... . 

14. Wie is op dit moment uw leverancier van de machine(s)? Op welke basis levert hij u de 
machine(s), koop, huur of lease? ........................................ . 

15. Legt deze leverancier u enige vorm van beperkingen op met betrekking tot de aanschaf van andere 
ijsmachines of juist verplichtingen tot aanschaf van zijn machine? ................... . 

16. Als u interesse zou hebben in een nieuwe machine, zou u deze dan het Hefst naast de huidige 
machine of in plaats daarvan aanschaffen? .................................. . 
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Vragen voor cafetaria's waar momenteel geen ijsmachine aanwezig is: 

17. Om welke reden(en) heeft u op dit moment geen softijs-/yoghurtijs-/slushpuppy- of milkshakema
chine in uw zaak:? 
* weI gehad, maar niet rendabel 
* te duur 
* geen plaats 
* geen behoefte aan 
* nooit over nagedacht 
* andere opmerkingen, 

ja/nee 
ja/nee 
ja/nee 
ja/nee 
ja/nee 

18. Heeft u nu eventueel weI interesse in een nieuwe ijsmachine? ...................... . 

De volgende vragen zijn weer bedoeld voor aile respondenten. Deze vragen zijn bedoeld om 
een duidelijk beeld te krijgen van de criteria die cafetariahouders hanteren bij de aanschaf of 
waardering van een ijsmachine of bij de keuze voor een bepaalde ijssoort. 

19. In hoeverre beinvloedt de prijs uw houding t.O.V. een ijsmachine? Wat vindt u over het algemeen 
een redelijke prijs om over de aanschaf van een machine na te denken? ................ . 

20. Wat vindt u een redelijke tijd waarbinnen de aanschafwaarde van het apparaat terugverdiend zou 
moeten zijn? ......... ............................................ . 

21. Hoe belangrijk is het voor u dat het mechanisme van een machine eenvoudig is, dat er dus weinig 
aan kapot kan en er weinig onderhoud nodig is? 
* onbelangrijk 1 opm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
* gewoon 2 .................................... . 
* belangrijk 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
* heel belangrijk 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22. Hoe belangrijk is het voor u dat het apparaat eenvoudig te reinigen is? ................ . 
* onbelangrijk 1 opm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
* gewoon 2 .................................... . 
* belangrijk 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
* heel belangrijk 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23. Hoe belangrijk is het voor u dat een ijsmachine makkelijk te bedienen is? 
* onbelangrijk 1 opm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
* gewoon 2 .................................... . 
* belangrijk 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
* heel belangrijk 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Multimix ijsmachine 

De zogenaamde "Multimix-machine" is een apparaat dat, met behulp van een yoghurt-substantie en 
ingevroren gemalen vruchten, 97 % vetvrij ijs maakt. Dit apparaat is erg 'flexibel', omdat men in 
principe elke gewenste smaak(-combinatie) kan maken. De machine is zo'n 4 Ii 5 maal goedkoper 
dan de gebruikelijke softijsmachines. Dit komt vooral omdat het technisch gezien een uiterst 
eenvoudig apparaat is, waar dus ook weinig aan kapot kan. 
Omdat in deze tijden de vraag naar gezonde produkten enorm toeneemt, lijkt het voor de hand 
liggend dat een calorie-arm ijsje erg zal aanslaan. 

Specificaties: 

Afmeting 
Gewicht 
Materiaal 
Elektrisch 
Reiniging 
Prijsindicatie 

Werking 

:61 x 61 x 61 (cm) 
:77 kg 
:roestvrij staal 
:max 6.5 ampere; 220 V; 50/60 Hz 
:middels ingebouwd reinigingssysteem via startkilop 
:factor 4 lager dan softijsmachine (deze Jigt tussen 40 en 50.000 gulden) 

Het is dus een uiterst eenvoudig apparaat. De machine zelf wordt op baliehoogte geplaatst naast 
een vriesvitrine, waarin de yoghurtrepen en het ingevroren fruit uitgestald ligt. De klant kiest zelf 
de vruchten uit en deze verdwijnen aan een kant in de machine. Aan de andere kant worden de 
yoghurtrepen ingebracht. In een handeling wordt de handel overgehaald en het ijsje komt er onder 
uit. 

24. U weet nu wat meer over de "multi-mix" machine zelf. Wat vindt u ervan? ............. . 

Extra aantekeningen: 
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Bijlage 2 Uitleg antwoorden 

Voor de opzet van het interview wordt verwezen naar bijlage 1. Vit het interview zijn een aantal 
punten naar voren gekomen. 

De normale openingstijden van cafetaria's (vraag 3) zijn nagenoeg gelijk. De zaken gaan meestal 
voor de middag al open, om ongeveer 11 uur en sluiten laat in de avond. Cafetaria's in een 
uitgaansgebied blijven tot in de kleine uurtjes open, maar er is geen verb and aan te wijzen tussen 
openingstijden en interesse in de Multimix-machine. Ook geeft deze vraag verder geen relevante 
informatie over de snackbar zelf. In het vervolgonderzoek kan dit punt dus achterwege gelaten 
worden. 

De leveranciers van ijsprodukten (vraag 5) zijn ook vaak dezelfde. Op zich is dit ook een gegeven 
dat door de onderzoekers in vakliteratuur en branche-informatie kan worden opgezocht. Dit is dus 
te vinden in hoofdstuk 3. Hetzelfde geldt voor de leveranciers van ijsmachines (vraag 14). Hieruit 
blijkt ook dat in aIle ondervraagde gevallen de ijsmachine gekocht is en niet gehuurd of geleased. 
Dit mag dus ook als waar worden aangenomen. 

Op de vraag of deze beide leveranciers enige vorm van beperkingen opleggen met betrekking tot 
de aanschaf van andere produkten (vraag 6 en 15), wordt 10 van de 10 keer 'nee' geantwoord. Dit 
wordt dan ook als een algemeen nee aanvaard. 

Er wordt ook gevraagd of de cafetariahouder weet wanneer hij de aanschafwaarde van de machine 
heeft terugverdiend of gaat terugverdienen door de ijsverkoop (vraag 13). Dit werd gevraagd om 
te kijken wat een redeJijke machineprijs-ijsomzet-verhouding is. Het bleek echter erg moeilijk om 
hier een antwoord op te geven. Er is bij de eigenaren vaak weinig inzicht in dit soort getallen. 
Deze vraag zal dus in het vervolgonderzoek niet meer gesteld worden. 

De overige vragen zijn van belang voor het vervolgonderzoek en kunnen in gesloten vorm gesteld 
worden. 
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Bijlage 3 De introductiebrief 

Cafetaria Kroket 
Straatnaam 
Postcode Plaatsnaam 

Uw kenmerk 

Aan cafetaria Kroket, 

Ons kenmerk 

bdkw/mmx/enq 
Datum 

12 januari 1 996 

Zoals u uit ervaring weet is ijs een belangrijk produkt in snackbars en cafetaria. Over de verkoop van 
ijs in het aigemeen en yoghurtijs in het bijzonder zijn echter 0pvallend weinig gegevens beschikbaar. 
Om hier een beter beeld van te krijgen zijn wij in de wijde omgeving van Eindhoven bezig met een 
onderzoek om inzicht te krijgen in de verkoop van (yoghurt)ijs, de bijbehorende machines en overige 
zaken daaromheen. Wij zijn studenten Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven en 
doet dit onderzoek in het kader van onze opleiding. Wij benadrukken dat deze brief en enquete geen 
verkoopmiddel voor yoghurtijs of iets dergeUjks zijn; ze dienen enkel om inzicht in de marh te 
krijgen. Ais u de enquete invult is daar ook geen enkele vorm van verplichting aan verbonden. Het is 
zelfs zo dat de enquete anoniem is. Persoonlijke gegevens kunnen en zullen dus niet als dusdanig 
gebruikt worden. 

Wij hopen dat u zo vriendelijk wil zijn enkele minuten vrij te maken om de enquete in te vullen. 
Voor het beantwoorden van de meeste vragen voldoet het zetten van een kruisje. Het is voor u dus 
een kleine moeite en u helpt ons met het uitvoeren van het onderzoek. De enquete kunt u in de 
bijgevoegde portvrije envelop (zonder kosten) aan ons opsturen. Als u vragen of opmerkingen over de 
enquete heeft kunt u die via het telefoonnummer in het briethoofd aan ons kwijt. Wij hopen uw 
ingevulde enquete bij voorkeur voor 23 februari te ontvangen. Bij voorbaat danken wij u voor uw 
medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

Letty van Oosterhout Frank Rost 

Bijlagen: - enquete 
- portvrije envelop 
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Bijlage 4 De enquete 

Enquetevragen 

* Deze eerste vragen zijn bedoeld om een indruk te krijgen van het soort cafetaria dat u heeft. 
Dan kunnen we namelijk verschillende zaken met elkaar vergelijken. 
U kunt uw antwoorden aangeven door het hokje achter het betreffende antwoord duidelijk aan 
te kruisen. 

1 

2 

3 

Waar is uw cafetaria geplaatst? 
a) in het centrum van een stad 
b) in de buitenwijken van een stad 
c) in een dorp 

Wat is uw functie in deze zaak? 
a) eigenaar 
b) mede-eigenaar 
c) in dienst als beddjfsleider 

Hoeveel werknemers heeft u naast uzelf nog in dienst? 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

~~ 0 
b) 1 - 3 0 

d) meer dan 7 
c) 4 -7 t-

It---I-------
4 

5 

6 

Hoe ziet uw huidige ijsverkoop eruit? (kruis hier aIle antwoorden aan die voor u van 
toepassing zijn) 
a) verpakt ijs 
b) schepijs 
c) softijsmachine 
d) verpakt yoghurtijs 
e) yoghurtijsmachine 
t) slushpuppymachine 
g) anders, nl ............................................. . 

In hoeverre bent u bereid ijs dat u verkoopt zelf te promoten? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 
a) totaal niet 
b) door een bord op straat 
c) in advertenties 
d) aileen voor speciale ijssoorten 
e) anders, nl ............................................. . 

Kunt u hieronder de maanden invullen die u voor de ijsverkoop ziet als hoog
en laagseizoen? 
a) hoogseizoen: 

b) laagseizoen: 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
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7 Wat is bij benadering uw ijsornzet per maand in de zomer (de topmaanden)? 
a) minder dan /750,- 0 

b) tussen /750,- en /1500,- 0 

c) tussen /1500,- en /2250,- 0 

d) meer dan /2250.- 0 

8 Wat is ongeveer deze ijsornzet per maand in de winter? 
a) minder dan /250,- 0 

b) tussen /250,- en/500,- 0 

c) tussen /500,- en 1750,- 0 

d) meer dan 1750,- 0 

9 Bent u op dit moment tevreden over het ijsassortiment dat u aanbiedt? 
a) ja, uiterst tevreden 0 

b) geen reden tot klagen 0 

c) het kan altijd beter 0 

d) nee, ik ben ontevreden omdat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

.. .. ,. .. .. .. .. .. .. ,. .. .. .. .. .. .. .. " .. .. .. .. .. . .. .. .. ~ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. " .. " ........................ " .. " .... " .. 'It .............................................................. 

10 Ziet u een markt voor een calorie-arm yoghurtijsje op natuurlijke basis met verse 
stukjes vrucht? 
a) ja 0 

b) nee 0 

11 Als u bij vraag 10 "nee" hebt ingevuld, zou u dan aan kunnen geven waarom niet? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
a) het ijsaanbod is al groot genoeg 0 

b) er zijn al voldoende calorie-arme produkten 0 

c) liefhebbers van gezonde produkten bezoeken geen cafetaria's 0 

d) een andere reden, nl ................................................... ,. ...................... 0 

.. . .. .. .. .. .. .. . .. ,. ........................................................................................ 
" ............. " ........................................................................................... 

Ais U op dit moment al in het bezit bent van een of meerdere ijsmachines, ga dan verder met 
vraag 12. 
Hebt u momenteel geen machines ga dan door met vraag 16. 

12 Welke machine(s) heeft u in uw cafetaria? (meerdere antwoorden mogelijk) 
a) softijsmachine 0 

b) yoghurtijsmachine 0 

c) slushpuppy-machine 0 

13 Hoe lang heeft u de machine aI, die u het langst hebt? 
a) minder dan 1 jaar 0 

b) tussen 1 en 5 jaar 0 

c) tussen 5 en 10 jaar 0 

d) meer dan 10 jaar 0 
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14 Bent u momenteel in het algemeen tevreden over uw machine(s)? 
a) ja, zeer tevreden 
b) geen reden tot klagen 
c) het kan altijd beter 
d) nee, ik ben ontevreden omdat .................................. 
;0 .................................... II' ................................................................ ., .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. 

15 Als u interesse zou hebben in een nieuwe machine, zou u deze dan bij voorkeur naast 
de huidige machine(s) of Hever in plaats van uw huidige machine aanschaffen? 
a) naast de bestaande machine 
b) directe vervanging van huidige machine 
c) pas vervangen ais oude machine afgeschreven 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

* De volgende vragen hoert u aileen in te vullen als u op dit moment geen enkele ijsmachine in uw 
zaak hebt. 

* 

Ga anders verder met vraag 18. 

16 Om welke reden(en) heeft u momenteel geen ijsmachine in uw zaak? (Er zijn 
meerdere antwoorden mogelijk) 
a) ik heb er weI een gehad, maar het bleek niet rendabel 0 

b) ik vind de aanschaf te duur 0 

c) er is in de zaak geen plaats voor een machine 0 

d) ik heb er geen behoefte aan 0 

e) ik heb er nooit over nagedacht 0 

t) andere reden, nl .............. - .................................................................... 0 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ~ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

17 Heeft u nu eventueel weI interesse in een ijsmachine? 
a) ja 0 

b) nee 0 

De nu volgende vragen zijn weer bedoeld voor iedereen. Wij willen hierdoor een beeld krijgen 
van welke punten voor u belangrijk zijn ais u een nieuwe machine zou aan-schaffen. 

18 Kunt u achter de volgende punten de getallen 1 tim 7 plaatsen, om aan te geven wat 
u het belangrijkst vindt bij de keuze voor een bepaalde ijsmachine? 
(Dus een 1 voor het meest belangrijke criterium en zo verder tot een 7 voor het miDst 
belangrijke punt.) 
a) de prijs -
b) het mechanisme (de techniek aan de binnenkant) 
c) de afinetingen van het apparaat -
d) de reiniging (hoe vaak dat moet/hoe lang dat duurt) -
e) de bediening (aantal handelingen en het gemak daarvan) -
t) de doorlooptijd van het maken van een ijsje 
g) de hoeveelheid verschillende soorten ijsjes die je kunt maken -
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19 Tenslotte kunt u bieronder nog eigen op- of aanmerkingen plaatsen. Misscbien beeft u 
nog extra belangrijke informatie voor ons, aangaande de ijsmarkt of vragen die u aan 
ons wilt stellen. 

Dit is het einde van de enquete. Nogmaals bedankt voor uw medewerking en veel succes met uw 
zaak in de toekomst. 
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Bijlage 5 Telefonisch interview 

Kort gestructureerd telefonisch interview onder ijssalons, 

Verkoopt u vers yoghurtijs ? o ja 
o nee 

1.a. Indien ja: Bent u tevreden over de afzet ? o ja 

Toelichting: 

1.b. Indien nee:Ziet u weI een markt vers yoghurtijs ? 

Toelichting: 

2. Heeft u een speciale yoghurtijsmachine ? 

2.a. Indien ja: Bent u tevreden over de afzet ? 

Toelichting: 

2.b. Indien nee: Ziet u weI een markt voor yoghurtijs uit een yoghurtijsmachine ? 

Toelichting: 

3. Verkoopt u verpakt yoghurtijs ? 

3.a. Indien ja: Bent u tevreden over de afzet ? 

o nee 

o ja 
o nee 

o ja 
o nee 

o ja 
o nee 

oja 
o nee 

o ja 
o nee 

o ja 
o nee 

Toelichting: ........................................................................................... 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. "' ..................................................................... .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. ... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

3.b. Indien nee: Ziet u wei een markt voor verpakt yoghurtijs ? o ja 
o nee 

Toelichting: ................................................................... ,. .................. .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

4. Wat zijn zaken waar u op heeft gelet I u op zou letten bij de aanschaf van een ijsmachine ? 
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Bijlage 6 FrequentietabeUen 

FREQUENTIETA8EL VRAAG 1 

vestigingsplaats 

blanco 

centrum 
bultenwijken 

do.., 

totaal 

FREQUENTIETA8EL VRAAG 2 

functie in zaak 

blanco 
eigenaar 

_genaer 
bedrijfsleider 

totaa! 

FREQUENTIETA8EL VRAAG 3 

aantal werknemer. 

blanco 
geen 
1 3 
4 7 

meer dan 7 

totaal 

FREQUENTIETA8ELLEN VRAAG 4 

verkoop verpaKt ij. 

blanco 
ja 

nee 

totaal 

verkoop scilepij. 

blanoo 
ja 

nee 

totaal 

verkoop softl;smachine 

blanco 

;a 
nee 

totaal 

1/ % I histogram 

o 0 I !!m!!!mmmmmmm!!mm!!!!!!!m!!!!!!!!!mmm!!mm!!m!!m!!!m!!:!!!!!!!!!!!!!!!!::::::!!!!!: 
17 13 I !::::::!!!mmm!!mmmmmmm!!m!!!!!!!!!!!!::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::!!!!!!!:!!mmm!: 
34 27 I m!!!mmm!!m!!!!!!!mmm!m!!!!!~!!!!!!!!!!!!!::!!:!::~~:::::::::::::::::::: 
77 60 I ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mmmmmm!!m!imi!!!!!!!!!mm!mmmm!!m!mmmmm!!::::::::!!!::!m!!! 
I !!mmmmmmmmmmm!!m!::!!!mmmm!mmm!!!!!!!!!!!!!!!::::!:!!!!!!::!:!!!!!::!:::!:::::::!! 

126100 I 

1/ % I histogram 

o 0 I !!:::::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mmmmmmmmmmm!:!mmmmmmmmmmmmmmmmmmm! 
111 87 I lll!!::!!!!:: 
14 11 I 
3 2 I ll:::!!!::!!!l!!!!::!!:!!!!!!mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm!!!m!!:::im::m!::!!:::::: 

I m::mmm:!!!!::::!!l!!!!!!!!!mmmmmmmmmm!!m!!!!!!m!mmmmmmmmmmmm!m 

128100 I 

/I % 

2 2 
26 20 
58 45 
31 24 
11 9 

I histogram 

128 100 I 

/I % I histogram 

o 0 I mm!i!!!i::!!!!!!!!:::!!!!!::!!!!!::!!!!!!!!!:!m!!!!!i::!ii!!!!!!!!!!!!!m!!!:m!!!!!!:::!!mmmmmmm! 
121 95 I !mm! 

7 5 I.!!!:iii:::!::m!ii!!!i!!!!:!!!!!!!!!!!!!::!!!!m!!::!!!!!!:::!m::!mmmmmmm!!!:!!!!!ii!mmm! 

128100 I 

I !!m!!!!!!!!!:!:i::!!l::i!!:!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mm!mmmmmmmmmm!!m:mmmm! 
I !!!!!!!!mmm:mm!!mm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:::::::!::m::l::!::!ml::!!!mmmmmmmml 

If % I histogram 

o 0 I :::::::!mmmmmmmmmmm:!!:!:::::::!!!!!:::::::!!!::m!mmmmmm!!:!!!l!!!l!mm!!::::m! 
40 31 I !!!!!!:m!!!m!!!!!!!!m:::!!!!!!!!!!l!!:!:!::!!:!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!::::m: 
88 69 I !!!!::mmmmm!m!!mm!!!!! 

I !!!!!!!!mmmm!::mmm!!!m!!!!::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!!!mmmmmmmmmmmmm: 
I !mmmmmm!::!!mmm!!m!mm!mm!l!!::!!!!!!!!!!!!!::!!!!!!!!!!!!!!!!::::::!!!!l:!!!:!!ill!!!m:!!! 

128 100 I 

1/ % I histogram 

o 0 I ::!!!m!!!m::!!!!!!!m!!!!!!m!!!::!!::!!!m!!!l:!ill::!::lillm::!::!!!!:::::!!!!::!!!!!!!::!:::!!:!!!!:::::m: 
104 81 I !:::!!:::!!!::::::::!:: 
24 19 I !mm!!!::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!mmmm!!:!!!!!!!!!!!!!!!lE!! 

I !!::!::!mmmmm!!!!!!m!!!mmmmmmm!!!mmm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!::!!!!!::m!!!m!!m!! 
I !!mmm::!!!!mmmmmmmmmmmmmmmm!!!::!!!!!!l!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!mmm!!!m!!!!!!! 

128100 I 
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werkoop warp. yoghurtlj. 

blanco 
j8 

nee 

totaal 

verkoop yoghurtijsmach. 

blanco 
ja 

ne. 

tot ..... 

verkoop oIushpuppy 

blanco 
je 

nee 

totem 

verkoop andent 

blanco 
ja 

nee 

tot ..... 

FREQUENTIETABELLEN VRAAC! 5 

promotie nlet 

blanco 
ja 
nee 

tota'" 

promotle bard op straat 

blanco 
j8 

nee 

tot ..... 

promotie in advertenties 

blanco 
ja 

nee 

tota'" 

II % 

o 0 
39 30 
89 70 

I histogram 

!":::"::::::::"'::"""::'::':::::iiiiiii;;;;;;iiiiii;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;ii;;i;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!! 

lii;;;iiiiiiiii;i;iii;;;iii;;;iii;;;;;;;;;;;;iii;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiii;iii;;;;;; 
128100 I 

II % 

o 0 
1 1 

127 99 

I histogram 

I llmmmmmm;;!m:;;::::::!!::::",:::::,mmm,,:m::::::::::::::::::mmmmmmmmm:,,:::m: I !!m!:!l!!l!!mm!::!E!:::!!!!!!!:!:::m!::::!mmm;;:mmm::!:::::!!!!:::::m:::m:mmmm::::::,,;; 

I ;;mmmm:::::::,,::::!!,,:!!!m!!!m!!!m:::m::::::::::::;;;:::::l:::lllmmmmmmmm::mm::::: 
I ::",mm,;;;;:;;;l::::l!!!mmm:::!!::::::::::,:::,,:::::!!!!l!!!!!E!!m,,,m,,!mmm!!!m!!!::!:::::::::: 

128 100 I 

/I % I histogram 

o 0 I !!mmmm!;;:!::";;;;!!!,,!;;:;;::::,m:::::,:;;,mmmmm::,!::::,,,:,,;;,:!!!mmm::,mm:!!;;::::: 
26 20 I ::::mmmm:::::!l!!!!:m::mmm::::::,;;:!::;;::!!!!!l!!mm!!!:::;;::::!:!::::!:: 
102 80 I !:!!!!:::!mm!::::::::: 

I ;;:::!!!:::::,m::!m,;;;"::!mmm::!mmmm::!,,!!!!::!!!!::!mmmmm!!!!!,,,,!!!,,!!::::,::;;;;!!!, 
I "m!l!"!!!"::!!!l!;;!!mm:!:!!!:!:lllllll!!lll!l!::l!!!mmmm,,,m:",,!mmm!!!!!!l!!!!!mm!l!m! 

128100 I 

/I % I histogram 

o 0 I ::mm",!!!",!!:",m,!,m,!!H!!!!:!l!!!!!!!!m:mm::::::::::::::;;;;:::::!::::::!:::!!:::!!!m!"m,,!:::: 
11 9 I_!m":::::::::!::!!!:!!,mmmm!:!!!!!::!:!!!;;:;;:,mmmmm!:mm!,,,!!!!!!;;,!!::!!!!!m!!!! 

117 91 I :mm!:!! 
I :::!:!!!m!!!:!!!!!m!!!!!:m:,::::,!!m,mmllm!!!!!m!:ll::::::!::m::!mm::!mm:::!!!!!!:,:!!!:!::::: 
I :::::,::::::::!!!mmmm!!!,!!!::!!!:::;;;mmmmmmmmm;;;!!:!!!::!!!!!:::::m!!!!!!!!!mm;;;!!!: 

128100 I 

# % I histogram 

I !!!!!mmmmmmmmml!;;,;;;;ll:;;!ll:ll,!llmmm!;!mmmmmm:::ll;!!!:!!!ll:::!!!,:::::;;;;;;, 
6 5 I.;m;;;:::mmmm:::::!:::,!!:;;!!!;!!mmmmmm::!m!:;!!!:!!!!!!!!:::!!!mm!!!!!!!!!mm!!;m, 

121 95 I !!l::::! 
I H!"m!"mm:::m::!!!!!!!!!!mm!!;!!!:::mm!!!mmm!!!mm:!!ll:!!::::":":mmmmmmm!!!: 
I ::!!!l!:,;;m!!:::::::m!!!m!!!:!!:::mmm!l!!!!m:::;:,!!!!!!ll:,:::::;;;"::;;;;;,!!!!!mmmm:::,:!!!!! 

128100 I 

II % I histogram 

I !:::!mmm!!!mm!!!!:!::,!!!!!::!!,,::!!,,!!!!mm:!!!!!:::mm!l!:ll!!!m!:::::!:!!!!m!!!m!!!m!!,m! 
10380 I mmm::::::,,!H!!, 
24 19 I !m!!!:::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!,!m!,,::::::::!!!!::!ll:!!!!!m::::mm,!!m!!!l 

I "mmm!!,:!:!!,:ll,:,ll:ll:!ll:;,m;;;mmm!:!!!!mm:i;:!!ll,ll!!!!!!!m!!!!!!!!:mmmm!!!;llll:::,: 
I !:mmmmmmm::!!:::!!!!!",:::"!mmm,,,mmmmmm!!!!!!!!l:!!!!!:!l::!!!m!!l!mmmm::;; 

128100 I 

/I % I histogram 

I :!!!!mmm!!!!!:m"::::,,:::::;::!!!,,!!:!!!::,!!!m!!!m:::m,,,!!!,,!!!!!!:::i!!!!!!!!!!!:!!!::;!!!!!!mm! 
14 11 I_!!!!!!!!!!:"!!!!l!!!l!mii;;;:::!!!:::mm!!!:!!:::::!!l:!!!!!l!:::!!!!mmmm:!m!m!mm!l,: 

113 88 I ::::m!l!!ll! 

128100 I 

I !!!:!!!!m"mm!:!!:!:!!:!!!!!!!!!!!!!!,!!!",!!!!!!m!!!!!!!!!:::m!!!,::m!!!!!!!!!!!!!!!m::mmm!!!!,!!! 
I ,,!!!!!:!!!:::::,!l,:::!::ll!!!!!!!m!!!mm!,,!!!m!!!!!!ll,!!!::!!!!!!!ll!!!!!!!::,!!!!!!!!!m!!,!!!!,!!!!!!!!!!! 



IS(BEDRUF&KUND~ 
~VoI • n k e I Marktonderzoek Multimix 

---------------------------------------------------------

promotie spec. ijssoorten 

blanco 
ja 
nee 

tolaal 

promotie ander. 

blanco 

la 
nee 

totaal 

FREQUENTIETABELLEN VRAACl 6" 

hoogseiloen januarl 

blanco 
ja 

nee 

totaal 

hoogseizoen februari 

blanco 
ja 

nee 

tolaal 

hoogseizoen maart 

blanco 
ja 

nee 

tolaal 

hoogseizoen april 

blanco 
ja 
nee 

tolaal 

hoogseizoen mei 

blanco 
je 

nee 

tolual 

hoogseiloen junl 

blanco 
ia 
nee 

tolaal 

If % I histogram 

1 I !!!!!!!!mmmmmm!!!!!!!!!!!!!!!!!!mm!!!!!!!!!mmm!!!!!!!!!m!!!!!!!!!!!m!!!!!!!!!:::!!!!!!!!!!!!!! 
6 6 I.!!!!!!!!!!mm!!!mmmmmmm!!!!!!!!!!!!!!!!:::::!:!!!!!!!!!!!!!!!!:::mm!!!!!:!:!:::!!!:!!!!!!!!!m 

121 96 1 m!!!!! 
I ::!!!m!!!!!!!!!m!!!m!!!!!!!!!!!!!!!!::!!!!!!!!!m!!!!!!!!!!!!m!!lmmm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mm!!mm!! 
I !!!!!m!!!!!!!!!m!!!m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:::!!mm!!!!!!mmmmm::!!!!!::!!!!!!!!!!!!! 

128100 I 

II % I histogram 

1 1 la::!!!!!!mmammm!m~!!!m!!!m!a!!!!!!m!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~!!!!m!!!!!!!!!mm!!!!!!::!!::!!!mm::::::!!!! 
31 24 I !mm!!!!!!!!!!!:::!!mm!!:::!!!!!!!l!!!!mmmmmmm:::!!!!!!::!!!!::!!!!!!!! 
9676 I 

I mmmmm!!mmmmmmmmm::!::!::! 
I !!mmmmm!!!mmm!!!!!!!!!m!!!m!!!!!l!!!m!!!m!!!mmmmmm!!!m!!:::!!m!!m::!!!!!!!!!!! 

128100 I 

If % I histogram 

6 4 I.!mmmm!!!!!!!!m!!!!m!!!!::!!!!!!!!::::!!!!!!!!!!!!m!!!m!m!!mm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
1 1 I m!!!!!!!!!!!!!!m!!!!!mmmmmm!!!!mmm:!:::!!!!!!!!!!!:!!!!mmmmmm!!!!!!!!!:!!:!!!!!!!!!!!! 

122 96 i ~m~!!~~~~~~ 
I !!!!!!!!!!!!!!mm!!!!!!!!!mmmm:!!:!!!!!!:!:!!:!!!m!!m!!!m!!!m!!!m:!m!m!:!mm!!!m!!!!!!!::! 

128100 I 

If % I histogram 

6 4 I.!!::!!!!!!!!!!!!mmmm:!!mm!!!!!!:!!::!::!!!!!!!!::mmmm:!!mmm!!!m!!!!!!m!!!m!!!!!!!!!! 
1 1 I !!mmmmmmmmmmmmmm!!!mmm!!!!!!!!!!!!!!!!::!!!!!!m!!!!!!!!!mm!!!!!!::!!!!!!!!!!!!!! 

122 95 I ..... 

128100 I 

I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:::mmmmmm!!!!!!!!!!!!!!!!;;;!!::::!!!!:;;H::::m!:::mmmmmmmm:!:::::::! 
I ::!!!mmmmm::;;;!!!!!!!!m!!!!!!!!m!!!mmm!!!::::!:::!:::::::::!!:::::::m:::mmmmm:!!!!!!!!! 

If % I histogram 

5 4 I.:!!!:::!!!!!!!!::::m::!!!!mmmmmmmm!::m:::!!!::!!!!!:!m:!!!!!!!!m!!!!!!mmm!!!!!!m!!!! 
7 6 I_!!!!!::::!!!!!!!::!!!!!!!m!!!!!!mm!!!m!!!!!!!!!!!!::!!!!!!!!!!mmmmm!!!mmmm!!!m::!:!!! 

116 91 I .......... . 

128100 I 

I !!m::!m::!!!!!!!!!!!!!:;;!!!:!!::!m:::m::!!::!!!!!!!!::::!!!::::!!::!::::::!!!!!!!!!!!!m!!!m!!!!!!m!!!m! 
I !H!!mm!!!!!!!!!::!!!!!!!!!:!!:mmmm:::::!m::!!::!!!H!:::::!::!!!:::!!!!!!!!!!!!!m!!!m!!!mm!!!!!!! 

1/ % I histogram 

128100 I 

1/ % I histogram 

5 4 I .!mmmm!!!!!!mmm!!!mmmmm!!!!!!!!!mmmmmmm::!!!!mm!!::::mmmmmmm! 
93 73 I !!!!!::!!!!!mmmm!!mm 
30 23 I !mmmmmm!!!m!!!!!mmm!mmmm!!!m!!!!:!!!!!!!!!!!!:mm!!!mm: 

128100 I 

I !!!!!!!!:!!m!!!!!!!::m:::!!!m!!!m!!!mmm!!!mmmmmm!!!!!!!!!!!!!!::::!!!!!!m!!!!!!:::!!!!!!!!!! 
I::!!!!!!!::!!!!::!!!!!:!!!!!!!!!:!!!!!::!!!!!!!!!!m!!!m!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mmm! 

If % I histogram 

5 4 I.!m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:::!m!!!mmm!!!m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::::!!!!!!!!!!mm::!!!!m!!!!!!m! 
116 91 I .......... . 

7 5 I_::::mmm!!!!!!!!!::!!!!mmmmmmmmmmmm!!!!!!m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mmm!m!!!! 
I ;;:!!mml!!m!!!!!!mm!:::::!!!mm!!!mmmm!!!m!!!!!!!!!!!!m!!!!!!!!!!::!::!!!!!!!!!!!!:::mm!!!! 

128100 I 



IIif'BEDRUF&KUN"" 
#f!!II Y\I • n k • I Marktonderzoek Multimix 

---------------------------------------------------------

hoogseizoen lull 

bJanco 
ja 

nee 

totaal 

hoogseizoen augustus 

blanco 
ja 
nee 

totaal 

hoosseizoen september 

blanco 
ja 

nee 

totaal 

hoogselzoen oktober 

blanco 
ja 
nee 

totaal 

hoogseizoen november 

blanco 

Ja 
nee 

totaal 

hoogseizoen december 

blanco 
ja 
nee 

totaal 

FREQUENTIETABELLEN VRAAG 6b 

leagseizoen janueri 

blanco 
je 

nee 

toteal 

laageelzoen februari 

blanco 
je 
nee 

5 4 
120 94 

3 2 

1281001 

I histogram 

/I % I histogram 

6 4 I.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,mm:::m:::mm::::::::::::,::m:::!!!!:!!::!!!mmm!!!!!!::!:::: 
119 93 1 !!!!!!!! 

4 3 I.!:::mm!::::::::!!::::m::mmmmm:mmmmmmmm!!!mmmmmm:::!!!mmmmmm: 
1 ::m::::!:!!!!!:m!!!m!!!m1!m!!mmm:m:mmmmm,!!!!!!!!m!!!!!mm!!!:::!!!!",!!!!!!mmm! 
1 !!mmm!::::!:::!!!:::!!!!!!!!!m!!!!!!m!!!!!!:!!mmmmmm:!!m!!:mm::!!!:!!!:::m!!!mmmm! 

128100 I 

/I % I histogram 

5 4 I.!!!!m!!!!!!!!!!!:mmmmmmmmmmm::!!!!!!!!!!!!!!!!!::::!!!:!!!!!:!!!!!:!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!: 
81 63 1 !m!!mm!m!!!m!!:mmmmmm! 
42 33 I !:!!!!!:!""!!",,mmmmm!!!mmmm!!!!!!!!!!,:::!mmmm,::! 

128100 I 

I !!mm!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!!!mmm!!!!!,!!,!!!!!!:!!!!!!!!!!!m!!!!::!!::::!!,!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!m! 
I !!!!!!::!!!!!!:::mmm!::m:::!!::::!!!!!::::!!!m!!!mm!!!!!:!!!:::::::::m::!!!m!mm!!:mm!!!:::!!!: 

/I % I histogram 

5 4 I.:!!!::!!!,:::::::::!!!!!!::!!:!::!m!!!!::mm:::;!!!!!!::!!!:::m:::m!!!:::!!!!!::!!:::!!,!!!:::!!!m!!!:m 
19 15 I :::!!::!!!!!!m!!!m",:::!!!:!!::::,::::::!m::!mmmmmmm::!!!!!!::::::::::::::::::::::: 

104 81 I ::::::::::::::::::::::: 
I !!!!,!!!,!!!!!mm:::!!!",m",!!!!,!!!:!!!!!!!!!mmmm!!:mm!!!m!!!:::m;:m:!!!m:::!!!:::!!!!!!!!!: 
I ::,::mmmmmmmm::::::E!!!!!:::!!!!!!!E:!!!!!!m!!!m!!!m!!!!!!!!!!::!!:!!!!!:!::!!!!!!::!!!!!!!!!!!!!! 

128100 I 

# % I histogram 

6 4 I.!!!,::!:!!!!!:!!:::::!:::!!!!!!::!!!!!!!!!!!!!m!!!m!!!m::!!!!:::::!:::!!!EEE!!,,!!!!!m!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!:: 
5 4 I.!!!!!!!!::;;;::!:!!:::mmm!!!!!!!!!,::!!!!!mm!!!!m!!!!!!!!!!!!!!::::m!!!m!!!!!!!!!!!!!!!mmm!!!E 

118 92 I mE;;;;!!! 
I !!!!!!!!!!!:::!!!!!!!!!m!!!!!!!!!,,!!!,!!!:::mmmmmm!!!m!!!!!!!!!!!::::!!!m:::!!!!!!!!!m!!!!::!!!!!!! 
I !!!!!m!!!!!!!!!mmm!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!:::!!!!!:::!!!:m!!!!!!!!!!!!!!!!!!mm!!!!!!!!!!!!m!!!m!!!!!!; 

128100 I 

# % I histogram 

128100 I 

# % 1 histogram 

1281001 

# % I histogram 

6 4 I.!!!!:!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!m!!!mmmmmm!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!::::::!!!!!,,!!E!!!!!!!!!!!!!!m:::! 
110 86 I !!!!!!!!E!!!!!!!! 
13 10 I_E:!!!!!!!!!!!!!!m!!!!!!!!!!!!!!:::!!!!!!!!!!m!!!::::!!:::;;;:::!!!,!!!!:!!;;;;;;;!::!!!!!!mmm!!!! 

128100 I 

I !!:::!!!:!!m!;;!!!!!!m!!!:::!!!!!!!!!!!::!!!!:!!!!!:mmm!!!!!!EE!!!!!::!!!::!!!!EEm;:!!;!;:::;!;!!:::!!!:m, 
I :E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;::;!!:mE:E!!!!!!!!!!!;;!!!!!:!!!!!::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!!!:::!!!!!!!!!:!!!!!:!::!!!!!! 



1tiif'·EDRI.TFSKUN .. " 
~vv ink e I Marktonderzoek Multimix 

---------------------------------------------------------

laagseizoen rnaart 

blanco 
ja 
nee 

totaal 

laagseizoen april 

blanco 
ja 
nee 

totaal 

laagseizoen me; 

blanco 
ja 
nee 

totaal 

laagseizoen juRi 

blanco 
ja 

nee 

totaal 

laagseizoen juli 

blanco 
ja 

nee 

totaal 

laagseizoen augustus 

blanco 
ja 
nee 

totaal 

laagseizoen september 

blanco 
ja 

nee 

totaal 

la"ll""izoen oktober 

blanco 
ja 

nee 

totaal 

II % , histogram 

5 4 ,.::::::::m:::::::::::m:::::::::::::::::::::m:::mm::::::::::::::::::::::;:::::::::::::!!::::::::::!!::::m: 
99 77 , :::::::::::::m::mm::::: 
24 19 , mm:mmmmmmmmmmmmmm:::::::::::m:::::::::::::::::::::::::::::;;m: 

,::::::::::::::;;;:mmm:mmmm;mmmmmmmmm:::::::::;:::::::::::::::::::::::mmm::::!::::: 
,::mm::::::::;:,:::::::::;!!::::::m:mmmmmmmmmm:::::::::Emm:::::::::::::::::!!!:::!::::::::: 

128100 , 

II % ,histogram 

6 4 ,.::::::::::mmm::!:::::::::m:::::::::mmmmmmmm:::::::::!!m:mmmm!!!!::mmmm!m 
68 46 , m!:::mm::!!!!:::::::::!::::::!:::::::::::m:::::::mm!! 
8551 I !m!!!!!!::m:::mm!!!::::::::::m!!!:::!!:::!::!!!!: 

I ::::::::::::!:m:!!m:::m:::m:::mmmmmmmmm::::::m::::::::::::mmm:::::!mmm:::m:::: 
I ::mmm:::::::::m:::m:::m:::mmmmm:::mmm::::::m:::m:::mmmm::::::::,m!!!:::::::::: 

128100 , 

II % I histogram 

5 4 ,.,,:::::::::::::::::::::::!!!:::::::::::!!!!:::mmmmm::mm:::::::m:::::::::::::::::::::::!!!!mmm: 
20 18 , :m::::::::::::::!::::::::::::::!mmm:::mm:::m:::::!::::::::::::::::::::!m::!!!!:::m: 
103 80 , :::::::::::::!::::::::: 

, ::mmm:!!mm:::::::::::::::::::::::::::m:::m:::m:::m:::mm:::m::::::::::::::::::::!::::::::::::m: 
, ::::::::m:::::::!!:!!::::::m:::m:::m::::::m:::::::!!:::m:::mm!!!m::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

128100 , 

II % , histogram 

128 100 I 

II % I histogram 

6 4 ,.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::mmm!mmm:::m:::mmm:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I ::mmm:::mmm::::::::::::::::::::::::::::::::::::m!:lm:::m:::::::::mm:::mmmm:::m::::::m, 

122 96 , Em: 
,:::!!::::::::::::m:::::::::::::::::::!!mmmmmmmmmmm:::m:::::::::::::::::::::m:::::::::::::::: 
, ::mm::mm::::m::::::::::::::::::!!::::::::::mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm::::::: 

128100, 

II % 

5 4 
3 2 

120 94 

, histogram 

I.::::::l:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::mm:::mmmmmm:::mmmmmm:::::::::::::::::::::: 
,::mmm:::::::::::::::E::::::::::::::::::::::::::::::::::::::mmmmmmm::::::m:::::m:mmm::::::: 
I :::::::: 
I ::m:::mmm::::::m:::::::!!:l::::l:lmlmm::mmmmmmmmmmmmmmmmm:m::::::::: 
I ::mmmmmmmm:::::m:::::::mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm:::::::::: 

128100 , 

II % , histogram 

6 4 , .:m:!l!:::::::::::m:::::::::::::::mmmmmmmmmmml:l::::!!m::::!m::::::::!::::::::::::::::: 
33 28 , ::::::::::::::::::::::::::::::::!!mm::!!!lmmmmm::::::::::::ll::::mm:::: 
90 70 , :mmm:::::::::::::::::::::::ll 

, ::mmmmmmm::::::::::::::::::mmmmmmmmmmmmm:::mmm::::ll:::::::::::::::::::::: 
I ::mm::::::::::::mmmmm:::::::::::::::::::::::::::mmm::::::mmmmmmmmmmmm::::::: 

128100 , 

II % 

5 4 
80 63 
4334 

128100 I 

, histogram 

1.::::mm:::mmmmEEmm::::::::::::::::::::::::::::mm:::mmmmmmmmm:mmm::::::::: 
I mm:mmm:::::::::::::::::::::::::::: 
I 
I 

::::::::::::::::::::::::: 
....... u •••• U ..... n~n. 



Itiif'BEDRLIFSKUNV" 
~V>iI ink. • I Marktonderzoek Multimix 

---------------------------------------------------------

laagseizoen november 

blanco 
i .. 
nee 

totaal 

laagseizoen december 

blanco 
jll 
nee 

totaal 

FREQUENTIETABEL VRAAG 7 

IlllOmzet zomer 

blanco 
mlnder dan f 760 

tusen f 760 en f 1500 
tussen f 1600 en f 2260 

mae. dan f 2250 

totaal 

FREQUENTIETABEL VRAAG 8 

ijsomzfrt winter 

blanco 
minder dan f 260 

tus.en f 260 en f 600 
tus.en f 600 en f 760 

meer dan f 760 

toteal 

FREQUENTIETABEL VRAAG 9 

tevreden """"rtiment 

blanco 
ia. uiterst tevreden 
geen redan tot klagen 
het ken aItIjd beter 

nee~ ontevreden 

totaal 

FREQUENTIETA8EL VRAAG 10 

markt voor Muftimix-ijs 

blanco 
je 

nee 

totM 

/I % I histogram 

6 4 I .!;;;;;;mmmmm!::!!!!::::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mmmmmmml!mlmmmmmmmmml!!1m!!! 
103 80 I mmml:::::1 
20 16 I l!!::::::::::mm!!;;;;ll!!!!!!!mmm 

I !!mm;;lmmmmmmmmmm::!ll!11!!!!!!!!!mm1mml11mmmmmmmmmllmm!mmm! 
Il!!l!m!;;!!lll::::!!l!!l!ll!!!;;mlmmmmmmmmll!mmmmmmmm!!!::!mll!::!m!!mlmm! 

128100 I 

/I % I histogram 

6 4 1.!m!!!!!!ll!;;!;;!!;;:!!;;!mm;;l;;mm!mmmll1l1!1!!!l!mmmmm!!mlmllm!mmmmmm! 
110 88 I mmmm!!!!! 
13 10 I_l!;;l;;:;;lll!;;ll!mlm;;mml:::ll!!!!!!!lllllllllllmm!!!!!!llll!l!l!ll!mm!!!mm!!m!ml 

I !!!!!;;!!!";;"';;"";;::"!!!!!!!!ll"lll!!!!!l!!l!!!!!lml!ll;;m!!!m::lmmmm!!m!ll!!!!m!!!mmml 
I ;;m!!!m!!""!!";;!!,,,,!!!,,,m!!!m!!l!!!!!!!!!l!!!!!mmm!llm!!!mmmmmmmmmlllmmm! 

128100 I 

II % I histogram 

20 16 I llll!!lllllll!!l!!l!!l::;::!l!lm!!!::!l!!!ll::!!!!!ll!!!!!!!!!l!l!!!mmmll!m!!!m!!!m!!!! 
7 6 1_!mm!!!mmm!!!m!!!!!l!!!::l!!l!ll!!l!!m::!lmmmmmmmmmmmmmmmmmmm! 

30 23 I !!!l!!!!!l!!!l!l!!!!!l!!ll!!!!!!!!lll!!!!!!!!l!!!!!!!!!lll!!!!!l!!!l!!!il!!!mm!!!!!!m! 
27 21 I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mlmllmmlmmmmmmm!mllmmmmmmm!!!mm! 
44 34 I lm!!!::!!!!!!!lll!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l:::!!!!m!!!!ll::!::!: 

I !!!!!!:l!!!!!!!!!!:!:!:!!!EEE!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lll!!l!!::;;!!l::l!!lll::::::l!!!ml:l:::ll!mm:!!m!!!!!!!!!! 
I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lE:::!!mllEmmm::E:!:!:!!!!!!!!!!!!lm!!!!!!!!!l!!!!!!!!::!!!!!!!!!!! 

128100 I 

II % 

19 16 
36 28 
41 32 
18 14 
14 11 

I histogram 

I !::!:::mm!!!::l!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!!!mmmm!!!mm!!!!!!!!!!!!!!!mmm!!!! 
I !!!!!!!!!!!!!::!!!l!!l!!!!!!mmmmmmmm!!!!!!!!l!!!!!!!l!!!m!m!l!! 
I !!!!m!!!!!!!!mm!m!!l!!!!!!::!!!l!!!!!!!!!m!!!!!!mmmmmmmmmmmmm!!!!!!! 
1_!!!!::!::!!::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::ll!!!!lll::!!!!!::::!!!!E!!mmE!!!!!!!!:::!:::!!!:!!!!:!!:::!!!!::!!!! 
Il!mmmmmm!!!m!!::::::!m::!m!!!!l!l!!!!!!!!!!!l:l!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
I :!!!!m!!!!!!m!!!!!!!!!!!!mmm!!!!!!l!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!:::!!!::!!!!mm!!!m!!!!!!!!!! 

128100 I 

/I % I histogram 

3 2 I !!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::l!::!!!::!!!!::!!!!!!!!!!!!!!!!mm!!!!!!!!!! 
32 25 I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m:::!!!!!!!!!mm!!!m!!!! 
47 37 I 
3930 I 
7 5 I_!!!!!!!!!!!::!!!!:!!!!!!!!!;:::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mm!m!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!! 

I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!::!:::mmmmmmlEl!l!!!!! 
I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::!!!!!!!!!!!!!!!!!!mmm::!mmmmmmmmm!!!!!!!!!! 

128100 I 

/I % I histogram 

6 4 I.!!!!!!!m!!!!!:!!!m!!!!!!!!!!::!!!mmm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
68 46 I !m!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
66 61 I m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:::!!!!!!!!!::!!!!::::!!!::::!!!: 

128100 I 

I !!!!!!!!!!!!!!!l!m!!!m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::!!!!!!:::::;;!!!:::!!!!!!m!!!! 
I !!!!!mmm!!H!!m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!mm:!!!!!!!!!!!!!!m!!!!!:!!!!!!!l!!!!!!!!!!!:!!!!!!!m!::: 



ltiif'·"PIU.TFSKUNU," 
,."VV • n k e I Marktonderzoek Multimix 

---------------------------------------------------------

FREQUENTIETABELLEN VRAAG 11 

markt:genoeg ijsaanbod -

blanco 
ja 

nee 

totaal 

markt: calorie-arm 

blanco 

je 

nee 

totaal 

markt:ge:zond niet cafe 

blanco 
ja 

nee 

totaal 

markt: anders 

blanco 
ja 

nee 

toteal 

FREQUENTIETABELLEN VRAAG 12 

softijsmachine 

blanco 

18 
nee 

totaal 

yoghurtijsmachine 

blanco 
ja 

nee 

totaal 

slushpuppy-machine 

blanco 
ja 
nee 

totaal 

II % 

69 54 
35 27 
24 19 

I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!!!!!!mmm!!!!!!!!!!!!::!!!!! 

128100 I 

II % I histogram 

69 54 , !:::!!!!!!!!!!!!!!!m:!!!!!!!!!!!!!!m!!!!!!!!!!!!!!!! 
4 3 I.!mmmmmmmmmmm!!!!!!m!::::!::!!!!!!!!!:!!!!!!::!!!!!!!m!!!mmmmmm!l!!!!!l!!!!!l!! 
55 43 1 !::!!::!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mmm!!mm!m!!!mm! 

1281001 

1 !!mmmmmmmmmmmm!!!!!!!!!!!!mm!!!!!!m!!!!!!mmmmmmmmmm!!!!!!mmmm! 
1 !!mmmmmmmmmmmm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mmmmmm!!!mmmmmmm! 

II % 1 histogram 

69 54 I 
14 n 1 
45 35 1 ::::!!!!!!!!!!!mm!mmmmm::m!mmmmmmmmmmm! 

1281001 

1 !!mmm!!!m!!!mm::!mmm!!!!!!!!!!!!!!!!!!::!!::!!!::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!!!m!!!mmm! 
,!!!!!!!m!mmmm::!m!!!::!!!!!!:!!:mm!!!::!!!!::!::!!::::!!!!!!!!!!!::::!!!!::!!!!!!!!!!!!!m!!!!!!!!!!!!! 

II % I histogram 

69 54 1 !!!!,!!!l!E::!!:::!!!:!!!:!!!!!m!!!!!!!m!!m!!!m! 
15 12 ,_!m!::!!!!!!!!!!::m::!!!:::::i::!!!::!!!i!i!!!!m!!!!!!!!!!!m!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!mmmmm! 
44 34 , !!mmm!!m!!!::!::::::!::m::!mmmmmmmmmmmmmm! 

1281001 

I !!!!!mmmmm!!!mm!!!!l!!!::!!!!:!!!!m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::!!!!!m!m!!!:!!!!mmmmmmmmm! 
I ::m!!!!!!mmm!:m!m!!:::!!!::!!!!!!::!!::!!!!::!!!:::::!!!::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mmmmm!!!! 

II % I histogram 

104 81 I !m!!!!!!!!!!!::::!!!! 
2 2 I !!m!!::::!!!mm:!!!!!mm!!!m!!!mmm!!!!!!!!!!!!!::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::!!:::!::!:::::::!!!!!! 

1 !!m:::!::mmmmmmmmm!!!mmm!!!mmm!;::!:::!m!!!m!!!::::!::!!mmmmmmmmm! 

128100 I 

II % 1 histogram 

22 17 I :mmmmmmmmmmmmmmmmm!!!mmm!!::!!!::!!!:::!!!!!!!::mm!!!!::: 
2 2 1 !!mm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mmmmmm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!m!!!mm!!!!!!!!!!::!!!!!:!!!!!!!!!! 

104 811m!!!!!!!:::!!!!!!!!!! 
1 !!!!:!!!!!!!!!!!:::!!i!!!!mmmmmm!!!mmm!!!mmmmmm!!!mmm!!!:::!::!!!!!!!!::!!m!!!m! 
, !!!!!!!!::::::mmm!!!mmmmmm!!!mmm!!!mmmm:::!!!!;;!::!!!:::m::!!!:!!!m!!::::m!!!:::! 

1281001 

II % I histogram 

22 17 I !mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm!!!!!!!!!!!::!!!!!!!!!!!!!!m!::! 
30 23 I !mmmmmmmmmmmmm:::!!!!!!!!!!!!!:!!!!:::!!::!!!!::!!!!!m!!::!!!!!! 
76 59 I m!mmmmm!!!!!!!!!!!::!!!!!!!!!!:::::::! 

128100 I 

I !!m!:!:m!mm!m!!!m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!:::::::!!!!!!!!!!!! 
I !!!!::!::!!::!!!!!::!!!mmmmmmmmmm!::::!mmmmmm!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!!ll!!!!! 
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FREQUENTIETABEL VRAAG 13 

hoe bIDg oudste machine 

blanco 

ninder dan 1 jaar 
tUBsen 1 en 5 jaar 

tussen 6 en 10 jur 
meet dan 1 0 jaar 

totaal 

FREQUENTIETABEL VRAAG 14 

tevreden machine 

blanco 

la, zeer tevreden 
geen reden tot ldagen 
het kan altijd beter 

nee~ ontevreden 

totaai 

FREQUENTIETABEL VRAAG 16 

naaotofl.p.v. 

blanco 
naaot bestaande machine 

directe vervangen 
vervangen na aflochrijven 

tota ... 

FREQUENTIETABElLEN VRAAG 16 

geen: met rendabel 

blanco 
j .. 

nee 

totaal 

geen: te duur 

blanco 
ja 

nee 

totaal 

geen: geen piaatll 

blanco 

ia 
nee 

totaal 

tf % I histogram 

22 17 , ::::::::::::::::mmmmmmmmmmm:::::::::::::::m::::::mmmmmmmmm: 
7 6 I_:mm::::::::::::::::::::::::::::::mmmmmm:::::m::::::::::::,m:::::::::::::::::::mE::::::::::! 

60 39 1 :::::::::mmm::::mm:::::::::::::::;:::::::::::m,,:::::::::::::: 
22 17 I :mm:::,::::::::::::::mmmmmm::::::m::mm!mm,,:::::::;;;::::::::::::m::;:::, 
27 21 1 :::m:m:::m:::m:::m:::m:::::m:m::mmm:mmmmmm:::mmm!:!!!!: 

I !!mm::::::::::::::::::::::::m::::::!!!mmm!!!mmm:::;;mmmm:m::!::::::::::::::::::m::m!!!:: 
I :::::m:::m:::::::::m:::::::::m:::::::::::::::mmmm::::::::::::::::::::::::::::::::::::mmm::mm:: 

128100 I 

tf % 

23 18 
33 26 
47 37 
13 10 
12 9 

128100 I 

1 histogram 

!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::mmmH:::::Hm::::::::::::::::::::::::: 
1 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::mmmm::::::::::::mm:::::::::::::::::::::: 
I 
I_:m:::::::::::::::mmmmmmmmmmm::m::::;;::::;;:mmm::mm:::::::::::::::::::: 

............................................................................ .,.n •. 

.................................................. u ..................... " .... . 

...................... u ....... n •• u ......... u .................................. u. 

I_:mm:::::::::::::::::::::::::::::::::m::::::::::::m:::::::::m::::::::::::::::::::::::::::::mmm: 
1 ::::::::m:::mm::::;::::::::::::::::,,::::::::::::::::::::::m:::mmm:::::::::::::::::::::::::::::::::;;m" 
I ::m::::::::::::m:::::::::::::::::::::mmmmmmm:::m:::mmmmmmmmmm::::::::::::::m" 

/I % I histogram 

26 20 I ::::::::::::::::::::::::::::mmmmmm!mmm:!m:::m!!!:::::::::::::::m::::::: 
9 7 I_:mmmmmm::m::::::::::::::::::::::::::::mmmmm::mm:::::::::::::!!::::::::::mm::::::: 

47 37 1 :::::!mmmmmmmm::m::mmmm!m::::m::::::!:::mm: 
46 36 I !:::::::::mmmmmmmmmmm::!:::::::::::::::::::::::::::!!!: 

128100 I 

1 :m:m:::::::::::::::!!!!::::::::::::!::::::::::mmmmmmmmm:::!!m::::::::::::::::::::::::::::mm! 
1 :::!!!:::::m!l::::mmm::::::::::::::::::::::!::::mmmmmmmmmm:m:::!!:::m::::::::::::::::::: 

tf % 1 histogram 

106 63 I ::::m::!!!!m:::: 
8 6 ,_:mmmmm::::::::::::mm::::::::::::!:::::m:::::!:::!:!mmm:::!!!:::mm::::::::::::!!!!:::::: 
14 11 ,_!!!!!!!!!mm::::mm:::!::::!!!!::::::::::::::::::!!!!:!mmmmmmmmmmmm:::!!::::: 

1 !!m:::mm:::mm!:::::::::::::::::::::::::::::::::::m:::m::::::mmm:::m:::mmmm:::::::::!!:::!: 
1 !!!!!:::mmmmmmmmmmmm:::::!!::::::!!!!!::::::::::::::!!!!mm:::::m:m!!:m::::::::::::m: 

128100 I 

tf % I histogram 

106 83 I mmm:::::::m! 
11 9 I_:mm:::::::::::::!!:::::::::::::!!:::::::::mmmmmm:::mmm:::mm:::m:!m!!!:!!:::::::: 
11 9 I_:mmmmmmmmmm:::mm::::::::::::::::::::::::::!::m!:::m::mm:!!!mm:::::m!m: 

I ::!::m:::mmmmmmmmmmmm::::::mmmm::!!!:::::m:mm:mmmmmmmmmmm: 
I :::::mmmmmmm::::::::::::::::!!:::!::::::::!!!!!!mmm!!mmmm:mmmmmmmm!:::::!!:: 

128100 I 

/I % I histogram 

10683 I :::!m:::::::m::: 
4 3 ,.:mm!::::::::::!:::::::::::::::!!!!:::::::::::!::::::::mm:::!:::!::::::!mmmmmmmm:::::::!:m, 
18 14 1 ::mm!!m::::::::::::::::::::::::::::::mmm::!!!!mmmmmmmmmm:::::!!!m::::! 

1 ::mmmmmmmmm!!mmm::::mm::::::::::::!!::::::::::::::::mmmmmmmmmm!!mm:: 
1 !!:::mmmmmmmmmm!!m:!!!!mmm::::::::::::!!!!!!!!:::mm!:::::mmmmmmmm!::::!! 

128100 I 
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n.n de' r ftC tn C lUi d ... j Ill: ,,11 

geen: geen behoefte 

blanco 
ja 

nee 

geen:niet over nagedacbt 

blanco 
ja 

nee 

totaal 

geen:anders 

blanco 

ja 

nee 

totaal 

FRI:QUI:NTIETABEL VRAAG 17 

interene in ijsmachine 

blanco 
ja 

nee 

totaa! 

FREQUENTIETABELLEN VRAAG 18 

belling prij8 

blanco 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

totaal 

belang mechanisme 

blanco 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

totaal 

1/ % I histogram 

106 83 I :::::::::::::::::::: 
3 2 I ::m::::::::::::::::::::::::::::!::::mm!!!mmm!!!mmm:;!m:::mmmmmm:m:!:::m:::::!::::::: 
19 15 I !m::::::m:::::::::::!::::::::::::mmmmmmmmmmmmm!!mm!mm!!!!!!mm! 

I !!mmmmmm!Emm!!::::!::::::::!!!!::!::::::mm::!::!m:::::m!::!!!!!!!mmmmm!!!mmm!::: 
I !:::!:::::::::!:::::!::!::::::::::!:::mmmmmmm!!!::!m!!!::!!!m!!!!!!!mm!m!!!!!m!!!!!!::!::!!::: 

128100 I 

1/ % I histogram 

106 83 I 
o 0 I ::!!!!::::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!m:::!!!!m! 

22 17 I !!:::::!:::!!m::!::::::::!!::!!!mm::!m!!!!!!!!!m!::mml!!m!!!mm!!!!!!!!!m!!!m! 
I !!mmmmm!!l!!!!::mm:::::!::::!!::!!!::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::!!!!!!!!!!!!:::!!!!!!!!!m!!!!!!! 
I !!!!!m!!!!!!!!!!::!!!::!m!:::::!!!::!:::::!!::::!!::!::!!!::!!!!::!!::!!!!!!!!!m!!!m!!!!!!m!!!m!!!:::!!!!!!! 

128100 I 

1/ % I histogram 

106 83 I !!!!m!!!m!!!m! 
6 5 I.!!!!m!!!mmmmmmmmmmm::!!::::!!!!!!::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::!!::!!!m!!!mmmmmm! 

16 13 I !!!!!!!!!!!::!!!!!!!!!!!!::::!!!!!!!!!!!!!!!!!:::::::::!!!mmmmmmm!!!mmmm!!!!!!:::! 
I !!mm!!!m!!!m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::::!mmmmm!!!!!!!m!!!!!!!:!!!m::!!!!!!!!!!! 
I ::mmmmmmmmm!!!!::m!!!m!!!m!!,::"",::",!!!!!!!!!::!!!!!!!!!!!!!::!!!!!!!mm!!!mm!,!!!!! 

128100 I 

1/ % I histogram 

106 83 I 
6 6 I 
18 13 I !mmmmmmmmm!m!!mm!m!::!!!!!!::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::::::mmm! 

I !::::mmmmmmmmmmmmm!!!mmm!!!mm::::::::::::::!:::::::::::::::!!!!!!:::!!!::::::::!m! 
I!!mmmm!:m:::!::m::::!!!!::::::!:!!!!!!!!!!::!!!!!!!!!!!!::::!!m!!!!!!m::mmm!m!!!:m::m!:::::: 

128100 I 

1/ % 

16 13 
48 38 
16 13 
19 15 
9 7 
6 4 
7 5 
8 6 

I histogram 

I !mmmmmmm!!::!!::!!:!!!::!!!!!!!!::::::!!:!::!!!!!!!!:!!!::::!!!!::!!!!:!!!!!!!!:;;;mm: 
I 
I 
I !m:!!m!!!mmmmmm!!!mmm!!!m!!!:::!!!!!!!!!!!!!!:!!!::::::mm!!!m!!!m!!::::E 
I.!!::m!!!m::!!!!!::m:::::!!!!!!!!!:m!!!!!!::::!!!!!!!!:::!:!:::!!!!:::!!l!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!::!!!!:::: 
I.!:::!!!m!!!m!!!!!!!!!m!!!m!!!:::!!!!::!!::::!!!:!!!:!!!!::!:::!::!!!::!:::!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!::!m:::!!!! 
I.:!!!!!!mm!!!mmm!!!mm!!!!!!:!!m!!!!!!!:!!!!!!!!!!m!!!!!!!!:!!!m::!!!!!::::!!::!!!!!!!!!::!!!!! 
I.!!!!mmm!!!mmm!!:mm::!:::::!!!!::!!!!!!;;::::!m,!!m:!!!!!::!!!!:;;!!!::!!mm!::::::!mm! 
I :!::!!!!!!:!!!mmmmmmmmmmmmmmmmm!!!!!!!!!!!!!!!!!!mmmmmmm!mm!!::!m! 
I !!m!!!mm!!!mmmmmmm!!!mmm!!!mmmm!mm!!!!!!!!!!!::!!!!!::!!!mmmmmm!!!!:!! 

128100 I 

II % 

20 16 
32 26 
18 14 
10 8 
11 9 
14 11 
10 8 
13 10 

128100 I 

I histogram 

I !mm!!!mmm!!!mmmmmm!!!mmm!!!!!!!!!!!!!!!:!!mmm!!!::!!!!! 
I !mm!!!!!!!!!m:::!!!mm!!!!!!!!!!!!!!!m!!!!::!!!!!:::!!!!:!::!!!!!!!!!!!!!!!E!:::!:!!!!:!!:::! 
I_!!!mm!mm!!!!!!mmmmmm!!::!!mmm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mm!!!!!!!!!!!!:!!!!!SEE!!!! 
I_!mmm!!!!!:::!m!!!m!!!m!!!m!!!m!!!m!!!mmmm!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!mmmm:!!!!!! 
I_!!!!!!!!!!!!!mmmmmm!!!mmm!!!m!!!mmmmmm:!!mmmm!!!mm!!!m:!!!!!! 
I_!!!!m!!!m!!!m!!!mmmmmmmm!!!!!!!!!!!!!!!mm!!!:::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::!:::m: 
,_!mmm!!!!!!mmm!!:mmm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:::!!!!!!m!!!!!!mm!::!::::!::!!!!!!!!!!!m 
I !!!:::!!!!!!::mm!mm!!mmmmmmmmmmmmmmmmmmm!!!!!!mmmmmmm!!!!!!! 
I !!!!!mm!m!!!!!!!!!!!!!!mmmmmmmmmmmmmmmm!!!!!!!!!::!!!!!!!!!!!!!!!!::!!!!!!!!!!!!!! 
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belang afmetingen 

blal\Oo 
1 
2 
3 
4 
6 
6 

7 

totaaI 

belang reiniglng 

blanoo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

totaal 

belang bediening 

blanoo 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
7 

totaal 

belang doorlooptijd 

blanoo 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
7 

totaal 

belang aantal loolten 

blanco 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

totael 

II % 

22 17 
14 11 
7 5 
12 9 
15 12 
15 12 
14 11 
29 23 

, histogram 

l~iiiiiil!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lll!!!!!!!!!! 
I_::::mmmmm::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::mmmmmmmm: 

!=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!! 
1 :mm!!:::::::::::::mm::::::::::::::::::::::::::::::m:::::::::mmm,::::::::m, 
1 ::::,,:::::::::::::::::!!,:::;;,m::::::mm::::::::::::::::::::::::::::::::::::m::::::m::::::,::::::::mmm: 
I ::mm:::mmm:::mmmmmm::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,::::::::::::::::::::::::mmm! 

128100 I 

/I % 1 histogram 

19 15 1 !!!!!!!::!!!!!!::!!!!!mmmmmm:::::::::::::::::::::mmm:::mmmm:::m:!!!!,mm! 
38 30 I :mm!!:::::!::::::::::!!!!!:!!:!!:!!!!!!!!!:::!!!:::!!!!!:::!!::::::::::!mmm! 
20 18 1 !!!!!!!!!!:::!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!:::!!!:::::!!!!mmm!:!mm!!!m!!!m!m::m::!! 
17 13 1 !!!!mm:::!!:!!!!!!::::::!!!!!!!!!mmm:::::!!!:!::!!!m:!!:::!!!:::::::!!::::::m!!!!!:mm: 
15 12 I_::::::::!!mm!!::::::::!!::::::::::!!!!!mmmmmmm!m:::::!!!mmmmmm!!:mmm: 
7 5 I_::::mm::::::m:::::::::::::::::::::!!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
7 5 1_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::m!!!::::::!!!: 
5 4 1.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m:!!mmm::::::: 

1 :::::m:::::::::::::::::::::m:::m::::::::::::::::::::::::mmmmmmmmmmmmmmm:::mm:::: 
1 !!:::!!!!!:m!!:!!!::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::!!::::::::::::::::::::::::::::::m:::::::::mm:::mm: 

1211 100 I 

II % I histogram 

20 16 I :::::::::::::::::::m:::::::::m:::::::::::!mmm!::mmmmmmmmmmmmmm: 
34 27 1 :::!:::::::::::!:::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::!::::::::::mm::::::m:::m: 
17 13 1 :mmmmmmm:::::::::::mmm:mmmmmmmmmmm::m:mmm::mm::::: 
16 12 I_:mm::::::m::::::::::::::::::!!:::::::::::m!!mmmm!!mmm:mm:::mmm::mmm:: 
11 9 I_:::!:::::!::!!!!!!::::::::::::::::mm::::::::::::!!!m!!::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::: 
20 16 1 !::!:::!!!!!!!!!:::!!!!::::::::::!!::::::::::::!:::::::::::::mm:::::!mmm:!:m::::::::::m 
3 2 I ::::::::::::::::::::m:::::::::m!!!:::!!!:::::::::m::mmmm!mmmm::m:mm:::::::::mmm:::::H 
II 6 I_!::!::!:::!::!!:::::::!!!!!!!!!::!!!!::::::mmmmmmmmmmmm::mm:mmmmmm::!!!!! 

I :::::!!:!!!:::!!!:!:!!!!!!!!!:::!!!:::::::::::!!::!!!!::!!!!::m::::!!::::::::::::m:::mm::m::::m!:m!!!::::: 
I :::::mmmmmmm::!::!::::::::::::m:::::!mm!!:mmmmmmmmmmmmmmmmmm!::: 

1281001 

II % , histogram 

29 23 1 :::!!!:::::!!::::::!:::::!:::::!!!!m!::!!!!!mmmmmmmmmmmmmm!::! 
13 10 I_:::!::!!!:::::::::::::::!:::mm::!mmm::!::!m::!:::!m::m::!::!::::::::::::mmm:::m::!: 
13 10 I_::::::::::::::::::m:::!mmm!m::::::::::::::!::::::::!!!::::::mmmmmmmmmm::::::: 
17 13 1 ::::mm::!::::::::::::::::::::::::mm!:::!:::!mmmmmmmmmmmmmmmmm: 
9 7 I_::!:::::::::::::!::::::::::::::::::::::::!:m::::::::::::,:::::::::::::!!!!mmmm:::!!:,:::::m!!,:!!!!!: 
15 12 I_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::mm::::::::::::mm! 
10 e I_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m::::::::::::m!!:m::::::m:::::::::: 

,::m:!!!!:!:::::::::::::::::::::::::::::::::!!!:!:::::::!!!!!m:!!mm!!::::::!m!!!mm!!!m!!:m!!!!:!!!::!:: 
1 :::::m:::::::::::::::::::::::mm:m:::mm!!!m:::!!!::::::!!!m:::::!mm::!mm::!m,,:m,::::::!::!:: 

128100 I 

II % I histogram 

23 18 , :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m:mmm:::::!::::m!!mmmmmm!!!mmm: 
11 9 I_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::mmm:::mm:::::::::m::::::m:::: 
7 5 I_:::::::::::::mmmmmmmmmmmm::::::mmmmmmm:::mmm:::mmmmmmm: 
10 8 ,_:::::::::::::!!!:::mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm: 
7 5 ,_:;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::mmmm::::::::m:mmmm!!!:::m:!!!::: 
33 26 I ::::!!!:::!!::::mmmmmmmm:::mm:::mmmmm::::::mmmm:::: 
4 3 1 :::::mm:!!:::::::::!:::::mmmmmmmmmmmmmmmmmm::mm:mmmmmmmm:::: 

33 26 r !m!!:m!!!mmm!!!m::mmm:mmmmmmmmmm::immmm:::: 

1281001 

1 :::::::::::::::::m:::mmm:m::mmm!!!mmm!:!mmmmmmmmmmmm::m!mmmm!!:: 
1 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::!!!:::!:!!!::::::::::!!::::::::::m:::mmm::::::::!!!!!:!!!!:::mm!!!, 
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BijIage 7 Kruistabellen 

Kruistabellen Vraag 4 en Vraag 9 

Verkoop Tevreden over het assortiment 

Verpakt ijs Blanco Tevreden Geen reden Kan altijd Onte- Totaal 
tot klagen beter vreden 

Blanco 

Ja 3 29 46 37 6 121 

Nee 3 1 2 1 7 

I Totaal 3 32 47 39 7 I 128 

Verkoop Tevreden over het assortiment 

Schepijs Blanco Tevreden Geen reden Kan altijd Onte- Totaal 
tot klagen beter vreden 

Blanco 

Ja 13 17 10 1 40 

Nee 3 19 30 29 6 88 

1 Totaal 
11

3 32 47 39 7 
11

128 I 
Verkoop Tevreden over het assortiment 

Softijsmachine Blanco Tevreden Geen reden Kan altijd Onte- Totaal 
tot klagen beter vreden 

Blanco 

Ja 2 23 40 35 4 104 

Nee 1 9 7 4 3 24 

Totaal 3 32 47 39 7 128 

Verkoop Tevreden over het assortiment 

Verpakt yoghurtijs Blanco Tevreden Geen reden Kan altijd Onte- Totaal 
tot klagen beter vreden 

Blanco 

Ja 2 11 12 13 1 39 

Nee 1 21 35 26 6 89 

I Totaal I 3 32 47 39 7 128 



,.eIiDRLJF&KtJI<U" 
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Verkoop Tevreden over het assortiment 

Yoghurtijsmachine Blanco Tevreden Geen reden Kan altijd Onte- Totaal 
tot klagen beter vreden 

Blanco 

Ja 1 1 

Nee 3 32 46 38 7 127 

I Totaal II 3 32 47 39 7 I 12° ,'-' 

Verkoop Tevreden over het assortiment 

Slushpuppymach. Blanco Tevreden Geen reden Kan altijd Onte- Totaal 
tot klagen beter vreden 

Blanco 

Ja 1 6 8 9 2 26 

Nee 2 26 39 30 5 102 

I Totaal I 3 32 47 39 7 128 

Verkoop Tevreden over het assortiment 

Anders Blanco Tevreden Geen reden Kan altijd Onte- Totaal 
tot klagen beter vreden 

Blanco 

Ja 2 4 4 1 11 

Nee 3 30 43 35 6 117 

I Totaal 113 32 47 39 7 I 128 

Kruistabel Vraag 9 en Vraag 10 

Markt voor Tevreden over het assortiment 

Multimixijs Blanco Tevreden Geen reden Kan altijd Onte- Totaal 
tot klagen beter vreden 

Blanco 3 1 1 5 

Ja 12 22 20 4 58 

Nee 20 25 18 2 65 

Totaal I 3 32 47 39 7 pSl 
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Kruistabel Vraag 7 en Vraag 9 

Tevreden over het assortiment 

Usomzet Zomer Blanco Tevreden Geen reden Kan altijd Onte- Totaal 
tot klagen beter vreden 

Blanco 2 8 4 6 20 

< 1750 1 1 1 3 1 7 

1750 - 11500 7 15 7 1 30 

1 1500 - 12250 6 10 8 3 27 

> 12250 10 17 15 2 44 

I Totaal 1 3 32 47 39 7 128 

Kruistabel Vraag 8 en Vraag 9 

Tevreden over het assortiment ITO~ I Usomzet Winter Blanco Tevreden Geen reden Kan altijd Onte-
tot klagen beter vreden 

Blanco 2 8 3 6 19 

< 1250 1 8 12 11 4 36 

1250 - 1500 8 18 13 12 41 

1500 - 1750 5 8 3 18 

> 1750 3 6 4 1 14 

Totaal 3 32 47 39 7 ~ 
Kruistabel Vraag 1 en Vraag 10 

Mark! voor Multimixijs 

Vestigingsplaats Blanco Ja Nee Totaal 

Blanco 

Centrum 7 10 17 

Buitenwijk 3 14 17 34 

Dorp 2 37 38 77 

1 Totaal 115 58 65 11 128 I 
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Kruistabel Vraag 3 en Vraag 10 

Markt voor Multimixijs 

Aantal Werknemers Blanco Ja Nee Totaal 

Blanco 1 1 2 

Geen 3 12 11 26 

1 - 3 1 23 34 58 

4-7 18 13 31 

Meer dan 7 5 6 11 

5 58 65 

Kruistabellen Vraag 4 en Vraag 10 

Markt voor Muitimixijs 

Verkoop Verpakt ijs Blanco Ja Nee Totaal 

Blanco 

Ja 5 57 59 121 

Nee 1 6 7 

5 58 65 1 128 I 
Markt voor Multimixijs c:J Verkoop Schepijs Blanco Ja Nee 

Blanco 

Ja 20 20 40 

Nee 5 38 45 88 

5 58 65 

Markt voor Multimixijs 

Verkoop Sofiijsmachine Blanco Ja Nee Totaal 

Blanco 

Ja 4 48 52 104 

Nee 1 10 13 24 

Totaal 15 58 65 II 128 I 
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Verkoop Markt voor Multimixijs 

Verpakt yoghurtijs Blanco Ja Nee Totaal 

Blanco 

Ja 2 18 19 39 

Nee 3 40 46 89 

Totaal I 5 58 65 I 128 

Verkoop Markt voor Multimixijs G:J Y oghurtijsmachine Blanco Ja Nee 

Blanco 

Ja 1 1 

Nee 5 57 65 128 

I Totaal I 5 58 65 128 

Markt voor Multimixijs 

Verkoop Slushpuppy Blanco Ja Nee Totaal 

Blanco 

Ja 1 13 12 26 
• Nee 4 45 53 102 

58 65 128 

Markt voor Multimixijs G:J Verkoop Anders Blanco Ja Nee 

Blanco 

Ja 3 8 13 

Nee 5 55 57 117 

G; 15 58 65 II 128 I 
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Kruistabel Vraag 13 en Vraag 15 

Hoe lang Naast of i.p.v. 

oudste machine ? Blanco Naast huidige Direct Vervangen na Totaal 
machine vervangen afschrijving 

Blanco 22 22 

< 1 jaar 1 1 3 2 7 

1 jaar - 5 jaar 2 3 19 26 50 

5 jaar - 10 jaar 1 2 12 7 22 

> 10 jaar 3 13 11 27 

Totaal 126 9 47 46 I 128 

Kruistabellen Vraag 16 en Vraag 17 

Interesse in ijsmachine 

Geen: niet rendabel Blanco Ja Nee Totaal 

Blanco 105 1 106 

Ja 1 7 8 

Nee 1 5 8 14 

Totaal 106 6 16 128 

Interesse in ijsmachine 

Geen: te duur Blanco Ja Nee Totaal 

Blanco 105 1 106 

Ja 6 5 11 

Nee 1 10 11 

I Totaal I 106 6 16 128 

Interesse in ijsmachine ~ Geen: geen plaats Blanco Ja Nee 

Blanco 105 1 106 

Ja 1 3 4 

Nee 6 12 18 

106 6 16 128 
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Interesse in ijsmachine c::J Geen: geen behoefte Blanco Ja Nee 

Blanco 105 1 106 

Ja 1 3 4 

Nee 1 6 12 19 

Totaal I 106 6 16 11 128 I 
Geen: Ihteresse in ijsmachine c::J niet over nagedacht Blanco Ja Nee 

Blanco 105 1 106 

Ja 

Nee 1 6 15 22 

I Totaal I 106 6 16 128 

Interesse in ijsmachine c::J Geen: anders Blanco Ja Nee 

Blanco 105 1 106 

Ja 6 6 

Nee 1 6 9 16 

I Totaal II 106 6 16 
11

128 I 

Kruistabel Vraag 1 en Vraag 17 

Interesse in ijsmachine c::J V estigingsp laats Blanco Ja Nee 

Blanco 

Centrum 13 2 2 17 

Buitenwijk 24 2 8 34 

Dorp 69 2 6 77 

Totaal 106 6 16 11 128 I 
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Kruistabel Vraag 3 en Vraag 17 

Interesse in ijsmachine 

Aantal Werknemers Blanco Ja Nee Totaal 

Blanco 1 1 2 

Geen 18 2 6 26 

1 - 3 50 2 6 58 

4-7 27 2 2 31 

Meer dan 7 10 1 11 

106 6 16 
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