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Videobezorgdienst 

VOORWOORD 

Dit verslag geeft de resultaten weer van een marktonderzoek, dat is uitgevoerd voor dhr. van 

Stippent in opdracht van de Bedrijfskundewinkel. Het onderzoek is er op gericht om te 

achterhalen of er vraag is naar een videobezorgdienst en hoe zo'n videobezorgdienst het beste 

kan worden opgestart. 

De Bedrijfskundewinkel is een door studenten gerund adviesbureau voor startende ondernemers 

van de faculteit Technische Bedrijfskunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Het heeft 

als doel op niet commerciele basis onderzoek te verrichten voor bedrijven en instellingen die niet 

over de capaciteiten beschikken om een commercieel adviesbureau in te schake len. 



Videobezorgdienst 

SAMENVATTING 

De opdrachtgever, dhr. van Stippent, wil een bezorgdienst voor videobanden en aanverwante 

artikelen opzetten. Dit houdt in dat hij de video's gaat brengen en ophalen na een telefonische 

bestelling. Dhr. van Stippent wil zijn artikelen gaan leveren binnen de gemeente Eindhoven. De 

bezorgdienst zal in het woonhuis van de eigenaar worden gevestigd onder de naam "Family 

Video Service van Stippent". 

Omdat deze videotheek qua opzet verschilt van de reguliere videotheken, zullen wij onderzoeken 

hoe deze bezorgdienst het beste kan worden opgezet. 

am dit te onderzoeken hebben we 300 enquetes uitgedeeld aan mensen in verschillende 

leeftijdscategorieen. Vervolgens hebben we een interview afgenomen bij twee kleine 

videotheken. Er wordt zo getracht om het assortiment te bepalen, om te bepalen of men 

geYnteresseerd is in een bezorgdienst en welke prijs men bereid is te betaten voor deze service. 

Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat het soort genres dat wordt gehuurd zeer 

gevarieerd is. Verder bleek dat niet alle mensen bereid waren om thuis te blijven als de films 

opgehaald moesten worden. am thuis een keuze te kunnen maken is het belangrijk dat mensen 

over uitgebreide informatie beschikken over het complete assortiment en de inhoud van de films. 

Het is moeilijk een videotheek te beginnen zonder aangesloten te zijn bij een overkoepelende 

organisatie, dit brengt enkele voordelen met zich mee, namelijk gezamenlijk inkopen van 

videobanden, gezamenlijke promotie/reclame-activiteiten en korting bij inkopen van 

videobanden. 
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Videobezorgdienst 

HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

De opdrachtgever wil een videobezorgdienst binnen de gemeente Eindhoven opzetten. Behalve 

videobanden wit hij eventueel ook aanverwante produkten, zoals movieboxen maar ook 

spelcomputers en computerspelletjes, gaan verhuren. Het bedrijf zal worden opgestart in de vorm 

van een eenmanszaak. 

Dit onderzoek IS erop gericht te achterhalen hoe deze bezorgdienst praktisch kan worden 

opgezet. 

In hoofdstuk 2 van dit verslag zal eerst een probleemdefiniering en afbakening worden 

weergegeven. Dit dient ais basis voor de verdere opzet van dit onderzoek. 

In hoofdstuk 3 zal vervolgens de onderzoeksopzet worden uitgewerkt. De opzet bestaat uit drie 

delen. Als eerste wordt de opzet voor de enquete uitgewerkt, vervolgens de opzet voor het 

interview en daarna voIgt een stukje over de opgevraagde informatie bij het instituut voor 

midden- en klein bedrijven. 

Nadat de onderzoeksopzet was beschreven werd het eigenlijke onderzoek uitgevoerd aan de 

hand van deze opzet. De resultaten van het onderzoek worden in hoofdstuk 4 beschreven. 

Als laatste worden in hoofdstuk 5 de conc1usies, die uit de resultatenvan het onderzoek volgen, 

beschreven en aan de hand hiervan worden enkele aanbevelingen gedaan. 
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HOOFDSTUK 2 PROBLEEMOMSCHRUVING 

In dit hoofdstuk wordt informatie gegeven over de situatie van dhr. van Stippent. Vervolgens 

worden in paragraaf 2.2 de onderzoeksdoelen beschreven, zoals die door de opdrachtgever zijn 

vastgesteld. In paragraaf 2.3 worden uit deze onderzoeksdoelen de gegevens bepaald die nodig 

zijn om deze onderzoeksdoelen te verwezenlijken. Deze gegevens worden in een enquete en een 

interview vertaald door vragen. 

2.1 OMSCHRIJVING SITUATIE 

De opdrachtgever, dhr. van Stippent, is bezig met het oprichten van een bezorgdienst voor 

videobanden. Naast videobanden wil hij eventueel ook koopvideo's, movieboxen, 

spelcomputers, computerspelletjes, pc-spelletjes en elektronisch speelgoed gaan verhuren. De 

artikelen zullen met een lease-auto worden rondgebracht. De opdrachtgever wil met deze 

bezorgdienst leveren aan huishoudens binnen de gemeente Eindhoven. De bezorgdienst zal 

waarschijnlijk in 1994 gaan starten, onder de naam: "Family Video Service van Stippent". Het 

zal een bezorgdienst gericht op het hele gezin worden, met verschillende genres films, 

vergelijkbaar met de reguliere videotheken. 

De opdrachtgever zal de bezorgdienst vestigen op zijn eigen woonadres (in Woensel). Hierdoor 

kunnen de klanten onder geen beding zelf videobanden komen halen of retourneren. Ook mag 

zijn ad res niet worden vermeld in reclame-materiaal. 

De bezorgdienst zal worden opgezet in de vorm van een eenmanszaak. De opdrachtgever zal de 

bezorgdienst aIleen gaan runnen, eventueel met hulp van zijn vrouw. Er zijn geen plannen om 

op korte termijn personeel aan te trekken. 
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2.2 ONDERZOEKSDOELEN 

Doel 

Het doel van de onderneming is in eerste instantie continuHeit. De opdrachtgever wi] vanuit zijn 

werkeloosheidspositie weer volle dagen aan het werk als zelfstandige ondernemer. Behalve 

activiteiten die samenhangen met de inkoop en verhuur van videobanden en aanverwante 

artikelen zal ook de administratie zelf worden bijgehouden. 

Probleemaibakening 

De reden voor dit onderzoek is dat de opzet van een bezorgdienst anders is dan de opzet van 

reguliere videotheken. Het assortiment is wei redelijk overeenkomstig, maar de uitleen en 

reclame-activiteiten zijn zaken die afwijken. De opdrachtgever heeft at voor de start van dit 

onderzoek definitief besloten tot het opstarten van de bezorgdienst. Dit onderzoek zal zich dan 

ook niet in eerste instantie toespitsen op de vraag of er behoefte is aan een dergelijke 

bezorgdienst, maar meer hoe de bezorgdienst het beste kan worden opgezet. 

Probleemstelling 

Probleem: 

Hoe moet de bezorgdienst praktisch worden opgezet? 

De onderzoeksdoelen die hieruit worden afgeleid zijn de volgende: 

1 Welke produkten moeten worden aangeboden? 

2 Wanneer (tijdstip) en hoe sne] moeten de videobanden en dergeJijke worden bezorgd en 

opgehaald? 

3 Welke prijs men bereid is te betalen voor het bezorgen van videobanden en dergelijke ? 

4 Hoe moeten reclame-activiteiten worden opgezet? 
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2.3 GEWENSTE GEGEVENS 

Om op de vragen die volgen uit de probleemstelling antwoord te kunnen geven, moeten de 

volgende gegevens worden verkregen: 

* Welk assortiment moet de bezorgdienst aanbieden? 

* Welke genres films worden het meeste gehuurd? 

* Wat wil men betalen voor het bezorgen/ophalen van de films? 

* Wanneer moeten de artikelen worden gebracht/gehaald? 

* Hoe lang is men bereid te wachten op een bestelling? 

* Hoe wit men worden geYnformeerd over het assortimentsaanbod? 

Vanuit deze gewenste gegevens is het onderzoek gestart. 
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HOOFDSTUK 3 ONDERZOEKSOPZET 

Het onderzoek hebben we opgedeeld in drie onafhankelijke gedeeltes. Ais eerste wordt een 

enquete afgenomen, bij de potentiele klanten, om informatie te verkrijgen over wat mensen 

voor genres videofilms willen, hoevaak ze huren en of ze interesse hebben in een 

bezorgdienst. Ten tweede een kort interview om informatie te verkrijgen hoe bestaande 

videotheken hun assortiment bepalen en wat praktische tips voor het opstarten van een 

videotheek te verkrijgen. Als laatste hebben we extra informatie opgezocht bij het instituut 

voor midden- en kleinbedrijven ter vergelijking en aanvulling van de verkregen informatie 

uit de enquete en de interviews. 

3.1 DE ENQUETE 

Het onderzoek is enerzijds gericht op het achterhalen van de wensen en eisen van de klanten, 

en anderzijds op het achterhalen van de opzet en ervaringen van reguliere videotheken. Voor 

het eerste gedeelte van het onderzoek is een enquete opgesteld. 

Met behulp van de enquete wordt getracht de volgende informatie van de klant te verkrijgen: 

- Het genre films die het meest worden gehuurd; 

- De prijzen die men bereid is te betalen voor de verschillende artikelen die de 

videobezorgdienst aanbiedt; 

- Bestaat er interesse in een videobezorgdienst; 

- Hoe wil men geinformeerd worden over het aanbod en de inhoud van de videofilms. 

De enquete wordt samen met een introductiebrief en een portvrije antwoordenveloppe 

verspreid. De enquete wordt anoniem afgenomen. Er zulle~ in totaal 300 enquetes worden 

verspreid. De enquetes worden in het centrum van Eindhoven persoonlijk aan de potentiele 

klanten uitgedeeld. Deze benaderingswijze is om twee redenen gekozen. Ten eerste is de 

verwachting dat door deze benaderingswijze een hogere respons wordt verkregen. Er wordt 

gevraagd of mensen bereid zijn om mee te werken. Als men hiertoe niet bereid is, wordt er 
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geen enquete mee gegeven. Ten tweede kan men mensen selecteren op (geschatte) leeftijd. 

Zo wordt getracht om mensen in verschillende leeftijdscategorieen te benaderen. Er worden 

enquetes uitgedeeld aan jongeren, aan mensen met gezinnen (30 tot 45 jaar) en aan mensen 

vanaf 50 jaar. 

Voor de enquete met introductiebrief wordt verwezen naar bijlage 1. 

3.2 HET INTERVIEW 

Voor het interview worden twee kleinere videotheken benaderd, de videobezorgdienst kan 

hiermee qua inkoopbeleid en prijsbeleid het beste vergelijken worden. Gekozen wordt voor 

twee videotheken buiten de gemeente Eindhoven om te voorkomen dat de 

videotheekeigenaren uit concurrentie overwegingen niet antwoorden op de vragen van het 

interview. Benaderd zijn twee videotheken in Heerlen. 

Uit het interview willen we de volgende informatie verkrijgen: 

- Het inkoopbeleid wat betreft het soort videobanden; 

- Het inkoopbeleid wat betreft het aantal videobanden; 

- De hoogte van de inkoopprijzen van videobanden; 

- De hoogte van de verhuurprijzen van videobanden. 

Het interview staat vermeld in bijlage 2. Het interview, zoals dat hier wordt beschreven, 

wordt vooraf gegaan door een kort inleidend gesprek. Hierin zal duidelijk worden gemaakt 

wie de interviewers zijn en wat het doel is van het vraaggesprek. 

3.3 EXTRA OPGEZOCHTE INFORMATIE 

Bij vooronderzoek bij de Kamer van Koophandel en de branchevereniging bleek geen 

specifieke informatie aanwezig te zijn, voor verder onderwek wordt het IMK benaderd. 

Extra informatie wordt opgezocht bij het IMK, het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijven, 

gevestigd in Eindhoven. Hier is informatie te vinden over ontwikkelingen en trends in 
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verschillende branches. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van deze informatie, 

specifiek van de videobranche, die aansluit bij dit onderzoek. De zo verkregen gegevens en 

getallen worden verwerkt in hoofdstuk 5 bij de conclusies en aanbevelingen, hierbij zal de 

bron worden aangegeven. 
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HOOFDSTUK 4 DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken die volgen uit het onderzoek. Ais eerste zullen 

de uitkomsten van de enquete worden besproken. Vervolgens zullen de belangrijkste resultaten 

uit het interview worden beschreven. 

4.1 RESULTATEN ENQUETE 

Van de 300 enquetes die we hebben uitgedeeld, zijn er 126 teruggezonden. 

Dit is een respons van 42 %. Dit is een redelijk hoog percentage. 

Hieronder worden de belangrijkste resultaten, die uit de enquete naar voren komen, vermeld. 

Voor een overzicht van de precieze uitkomsten wordt verwezen naar bijlage 3. 

* De meeste mensen die hebben gereageerd vallen in de leeftijdscategorie jonger dan 40 jaar 

(74%). Bij het uitdelen van de enquetes bleek al dat mensen boven 50 jaar minder bereid waren 

om mee te werken, waarschijnlijk door minder interesse in videofilms (dit bleek uit de reacties 

op de vragenlijst en de persoonlijke antwoorden bij het uitdelen van de enquetes). 

* Er wordt over het algemeen niet meer dan 1 keer per maand videobanden gehuurd (64%). 

17% huurt nooit films. Het aantal banden dat gehuurd wordt bedraagt meestal 1 (35%) of 2 

(38 %) banden. 

* In 83 % van de huishoudens is geen spelcomputer aanwezig en huurt men ook geen computer 

met spelletjes (85 % ). 

* Voor een toptitel is 74% van de respondenten bereid rond de 17,- uit te geven en voor een 

gewone film tussen/3,50 en 15,50 (54%). Gangbare prijzen in reguliere videotheken bedragen 

meestal 17,50 voor een toptitel en ± 15,- voor een gewone film. 
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* De meeste films worden voor 1 dag gehuurd. 60% van de respondenten huurt toptitels 1 dag, 

58 % huurt gewone films voor 1 dag. 

* 47% van de respondenten heeft interesse in een bezorgdienst voor huurfilms. Voor andere 

artikelen bestaat weinig interesse. 12 % heeft interesse in een bezorgdienst voor koopfilms. 17 % 

heeft interesse in een bezorgdienst voor movieboxen. Voor een bezorgdienst voor spelcomputers, 

computerspelletjes, pc- spelletjes en elektronisch speelgoed heeft meer dan 90% geen interesse. 

* De prijs die men bereid is te betalen voor het brengen en halen van de film bedraagt in 44 % 

van de gevallenf3,- of minder. 41 % van de respondenten heeft de vraag niet ingevuld en 10% 

is bereid om f3, - tot f5, - uit te geven. Dit betekent dat slechts 6 % bereid is om meer dan /5,

uit te geven. 

* De meeste mensen wIllen niet langer dan 3 uur wachten op een bestelling (46%). 38% van de 

respondenten heeft de vraag niet ingevuld. 

* De bezorg- en ophaaltijd die het beste uitkomt ligt voor de meeste mensen tussen 18.00 Uur 

en 20.00 uur (bezorgtijd: 41 %, ophaaltijd: 34%). 40% heeft deze vraag niet beantwoord. 

* Men heeft interesse in de volgende informatie mogelijkbeden: 

De meeste interesse bestaat voor de folders bij bestellingen (40 %). Verder bestaat er interesse 

voor huis-aan-huisfolders (22 %) en voor het ontvangen van een persoonlijk bericht (15 %). V it 

de bijgevoegde opmerkingen bleek dat er veel behoefte bestond aan een complete en uitgebreide 

catalogus, met informatie over de inhoud van de films zodat men een goed overzicht heeft bij 

het kiezen van een film. 

Vervolgens zijn er enkele kruistabellen gegenereerd, die verbanden tussen verschillende vragen 

weergeven. Voor een overzicht van deze kruistabellen wordt verwezen naar bijJage 4 en 5. 

Vit de kruistabellen blijkt dat mensen in de leeftijdscategorie boven 55 jaar het minst vaak 
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videobanden huren. De interesse voor een bezorgdienst voor videobanden is het grootst bij 

mensen tot 40 jaar. In de leeftijdscategorie tot 25 jaar is 54 % van de respondenten geinteresseerd 

in een bezorgdienst. In de leeftijdscategorie 25 tot 40 jaar bedraagt dit percentage 53 %. In de 

leeftijdscategorie 41 tot 55 jaar is dit 32 % en in de leeftijdscategorie ouder dan 55 jaar is slechts 

13 % geinteresseerd. 

Hieronder voigt een overzicht van de meest gehuurde genres. Gekeken is naar de voorkeuren 

1, 2 en 3. 

eerste plaats tweede plaats derde plaats 

humor 27 keer 25 keer 17 keer 

drama 15 keer 14 keer 12 keer 

familie 5 keer 9 keer 6 keer 

kinder 3 keer 6 keer 1 keer 

actie 31 keer 17 keer 15 keer 

oorlog 2 keer 2 keer 5 keer 

thriller 14 keer ~2 keer 17 keer 

horror o keer 2 keer 6 keer 

science fiction 1 keer 4 keer 8 keer 

muziek 3 keer o keer 2 keer 

soft sex o keer o keer 2 keer 

i porno o keer 2 keer 1 keer 

10 



Videobezorgdienst 

4.2 RESULTATEN INTERVIEW 

Het eerste interview is afgenomen in een kleine wijk-videotheek, de verhuurprijzen zijn hier 

concurrerend want ze vragen maar FI 2,50 voor eike film, ook toptitels, het assortiment is niet 

erg groot en van toptiteis zijn slechts enkele exemplaren aanwezig. Hier werden geen andere 

artikelen (spelcomputers e.d.) verhuurd. De eigenaresse van deze videotheek bezit een tweede 

grotere videotheek in Brunssum. Artikelen als spelcomputers en spelletjes zijn daar weI te huur. 

Het tweede interview is afgenomen in een grotere videotheek net buiten het centrum van 

Heerlen, ze hebben een groot assortiment, waaronder moeilijkere serieuze films, Franse en 

Duitse films en documentaires. Toptiteis zijn in grote getale aanwezig waardoor levering 

(reservering) binnen twee dagen gegarandeerd is. In deze videotheek is de prijs van een toptitel 

PI 7,50 en voor gewone film FI 5,00. Tijdens dit gesprek werd duidelijk dat deze videotheek 

behoorde tot een groep, die uit vier videotheken bestond (aIle vier met verschillende eigenaren), 

vervolgens waren ze nog aangesioten bij een veel grotere groep (met behoud van eigen 

identiteit), de Meulenbeltgroep. Tijdens dit tweede interview, kwam ook een andere videotheek 

uit deze groep ter sprake. De informatie hierover is ook verwerkt in de resultaten. Er moet nog 

worden vermeid dat het niet mogelijk was om aile vragen uit het interview, zoals dat staat 

vermeld in bijlage 2, aan de orde te stellen omdat men vrij terughoudend was bij het 

beantwoorden van de vragen en soms zelfs helemaal geen informatie wilde geven. 

Punten uit be ide interviews 

Assortiment: 

* Assortimentbepaling is moeilijk omdat deze afuankelijk is van de klanten van de videotheek. 

V oorbeeld hiervan was dat de grote videotheek een bepaalde romantische film niet genoeg kon 

aanschaffen om aan de vraag te voldoen terwijl in hun kleinere wijkvideotheek de film absoluut 

niet bekeken werd, hier was vooral vraag naar karate / vechtfilms, aktiefilms en sexfilms. In 

deze grotere videotheek vIakbij het centrum werden zelfs de speciale (buitenlandse, serieuze en 
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documentaires), als enige videotheek in Zuid-Limburg goed verhuurd. Assortiment kan dus sterk 

afhankelijk zijn van de klanten en daarmee ook afhankelijk van de wijk die men bedient. 

* Verder bleek uit het interview (hoewel de enquete dit tegen spreekt) dat 25 % van de omzet 

afkomstig is van sex- en pornofilms. 

* AIle drie de videotheken uit de interviews zijn gestart met het opkopen van het assortiment van 

een bestaande videotheek. Op deze manier wordt in een keer een basis assortiment van 'oude' 

films verkregen. 

Aankopen: 

* Het aantal keer eenzelfde titel aanschaffen, is afhankelijk van de tijd dat de videofilm uitkomt. 

Voorbeeid hiervan was dat een toptitel vlak voor de feestdagen uitkwam, tijdens de feestdagen 

werd de film veel gevraagd, daarom waren er veel exemplaren aangeschaft, terwijl meteen na 

de feestdagen de vraag snel terug liep. Draaien er echter op dat moment goed bekeken films in 

de bioscoop dan zal de vraag naar videofilms minder zijn. Komt de toptitel vlak voor de 

zomervakantie uit dan zal de vraag ook lager zijn dan normaal (Tenzij het die zomer veel 

regent). 

* Aankopen worden meteen gedaan als de films uitkomen, dit kan dus dagelijks zijn. 

Inkoopprijzenl huren: 

* Prijzen zijn bij individueel inkopen hoog /200,- - 1300,- tot zelfs /400,- voor een toptitel. 

Aangesloten bij een grotere groep gelden andere prijzen, kortingen en actieprijzen. 

* De mogelijkheid tot het huren van toptitels is beperkt, het is mogelijk om als meerdere 

exemplaren (bijvoorbeeld 5) worden gekocht, er 1 te huren voor de helft van de koopprijs, deze 

moet dan na een half jaar terug naar de Ieverancier. Deze mogelijkheid hangt af van waar 

ingekocht wordt en het aantal films dat wordt gekocht. 

Videobezorgdienst: 

* Op de vraag of weI eens gedacht is om een bezorgdienst op te zetten antwoordde de grotere 
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videotheek dat ze zoiets eigenlijk al deden maar aIleen voor het bejaardenhuis om de hoek, 

het ziekenhuis en vaste klanten (vrienden) met een reden dat ze niet zelf konden komen. Het 

leverde echter problemen op met assortimentsaanduidingen (inhoud van aIle films) en het 

ophalen de volgende dag ging niet altijd goed, zodat ze later de mogelijkheid tot zelf 

terugbrengen invoerden. 

* Verder kwam van hun kant de opmerking naar boven of telefonisch sexfilms bestellen weI 

zou werken. Hoe wordt dat telefonisch aangepakt, de vraag welk genre sex / pornofilm en 

welke films ze al hebben gezien? Tevens worden de films bij de mensen thuis gebracht en 

de vraag is of bij sexfilms, wat ad res betreft niet meer privacy gewenst is. 

Drukste tijden: 

* Door de week is de meeste vraag naar videobanden 's avonds, terwijl tijdens het weekend 

en de vakantie de vraag geheel continu verdeeld is over de gehele dag. 
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HOOFDSTUK 5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen beschreven, die uit de 

resultaten van het onderzoek volgen. 

5.1 CONCLUSIES 

De volgende conclusies kunnen uit de resultaten worden getrokken. 

* Uit de interviews kwam naar voren dat het tegenwoordig moeilijk is om een videotheek te 

runnen, zonder aangesloten te zijn bij een overkoepelende organisatie. De belangrijkste 

overkoepelende organisaties (franchise organisaties) zijn in Nederland: 

- Videoland / Cinerent; 

- Ster videotheken; 

- Filmclub Nederland; 

- Meulenbelt-groep. 

[ Bron : IMK , zie hoofdstuk 3] 

Aileen bij de Meulenbelt-groep werken de aangesloten videotheken onder hun eigen naam, 

bij de andere groepen moet onder de groepsnaam worden gewerkt. 

De kosten voor aansluiting verschillen voor iedere groep, maar zijn op te delen in: 

- Startgeld / inschrijfgeld; 

- MaandeUjkse bijdragen voor inkopen; 

- Maandelijkse bijdragen voor gezamenlijke marketing activiteiten, mailings, acties, 

promotie activiteiten en dergelijke. 

* Er bestaat een grote behoefte bij de klanten aan voldoende informatie over het assortiment 

en de inhoud van de films, om zo een keuze te kunnen maken. 

14 



Videobezorgdienst 

* Mensen zijn niet altijd bereid om thuis te blijven voor het ophalen van de banden. Dit is een 

probleem als de betreffende band dezelfde dag nog door iemand anders besteld is. 

V it de enquete kwam naar voren dat de beste tijd voor het bezorgen en ophalen van de 

videobanden tussen 18.00 uur en 20.00 uur zou zijn. Rond etenstijd zijn de meeste mensen thuis. 

* De drie meest bekeken genres, uit onze enquete naar voren gekomen, zijn humor, aetie en 

thriller. Dit wordt bevestigd door de cijfers van het IMK. 

Vit het interview kwam naar voren dat het verhuren van bepaalde genres kan afhangen van de 

wijk waarin men gevestigd is, dit kan wellieht komen door verschil van leeftijd en sociale klasse 

van de mensen in de wijk. 

Vit de enquete kwam ook naar voren dat softsex- en pornofilms vrijwel nooit worden gehuurd, 

de interviews en het IMK sprak dit tegen. 

* Vit het onderzoek is naar voren gekomen, dat het praktisch gezien moeilijk IS een 

videobezorgdienst op te starten en draaiende te houden. 

Onder andere omdat de mens en veel informatie willen en er elke dag nieuwe films uitkomen, 

zal er zeer frequent informatie verstrekt moet worden. 

Verder zijn de redenen waarom men vooral gebruik zou maken van een bezorgdienst, regen en 

ziekte. Deze redenen zuBen slechts sporadisch van toepassing zijn, en waarschijnlijk zal het 

gebruik van een videobezorgdienst per klant dan niet frequent zijn. 

Vit de interviews en een telefoongesprek met de Meulenbelt-groep kwam naar voren dat (uit 

ervaring was gebleken dat ) het moeilijk is om een bezorgdienst te realiseren, de meeste 

pogingen tot nu toe zijn vroegtijdig weer opgeheven. 

* De prijzen van verhuur van videobanden zouden maximaal f1 ,50 voor een toptitel moeten 

bedragen enp,OO voor gewone films. 

Verder kwam naar voren dat de mensen niet veel extra over hebben voor de bezorg-service van 

de banden, 44 % heeft slechtsj3,OO of minder over voor deze service (41 % heeft de vraag niet 

ingevuld). 

15 



Videobezorgdienst 

5.2 AANBEVELINGEN 

Naar aanleiding van de hier bovengenoemde conclusies volgen enkele aanbevelingen, die dienen 

als suggesties voor de opdrachtgever. 

* Het is aan te bevelen om met een groot assortiment te beginnen. Met een te beperkt 

assortiment is het moeilijk om te concurreren met de bestaande videotheken, die meestal een 

gevarieerd assortiment voeren. Het assortiment moet niet aileen uit nieuwe films bestaan, maar 

ook uit oudere films van diverse genres. Vaak bieden groothandels een starterspakket aan, dat 

bestaat uit een groot en gevarieerd aantal films. Verder is het misschien verstandig om te 

beginnen met het verhuren van uitsluitend videobanden. Later kunnen er dan andere artikelen 

aan worden toegevoegd. Uit onze enquete bleek dat er weinig vraag bestond naar andere 

artikelen, zoals computerspelletjes en dergelijke. 

* Het is aan te bevelen om te denken over een afgiftepunt voor het terugbrengen van de banden. 

Te denken valt aan een soort box I brievenbus, zodat men zelf kan bepalen wanneer men de 

videobanden wi! terug brengen en men niet hoeft te wachten tot de afgesproken ophaaltijd. 

* Het is belangrijk om een goede catalogus samen te ste1len over het complete assortiment. Deze 

catalogus moet uitgebreide informatie bevatten over de inhoud van de films. Verder moeten 

nieuw uitgebrachte films direct aan de klant worden doorgespeeld. Een voorbeeld van een goed 

systeem hiervoor is het uitgeven van een opbergmapje, waar men een beperkt aantal genres 

waarin men geYnteresseerd is, in kan doen en zo kan aanvul1en. 

* Om de kosten van het aankopen van nieuwe films te drukken is het aan te raden om aan te 

sluiten bij een grotere groep (bv. Meulenbelt). Een ander voordeel dat hieruit voIgt is de 

mogelijkheid om standaard boekjes en andere promotie-artikelen, die door de groep worden 

uitgebracht, te gebruiken voor informatieverschaffing aan de klant. 
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* Voor de informatieverstrekking is het aan te raden dit in twee categorieen in te delen: 

1 Reclame voor algemene bekendheid, zoals het verspreiden van huis-aan-huisfolders 

en het zetten van advertenties in regionale bladen. Hierop ligt vooral in het begin de 

nadruk om nieuwe klanten te trekken. 

2 Informatie voor de klanten, met aankondigingen van nieuwe films en uitgebreide 

informatie over de inhoud van de films. Dit kan via mailing naar de klanten (via het 

ledenbestand) of met folders die bij de bestellingen worden meegegeven. Hierop ligt 

vooral de nadruk als het ledenbestand groot genoeg is. 
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Bijlage 1: Introductiebrief en enquete 

2-12-1993 

Geacbte mevrouw/mijnheer, 

Wij zijn twee studentes van de Tecbniscbe Universiteit Eindhoven, faculteit Bedrijfskunde. In opdracht van de 

Bedrijfskundewinkel van deze universiteit voeren wij een onderzoek uit voor een startende ondememer. De 

Bedrijfskundewinkel is een door studenten gerund adviesbureau, met als doel op niet commerciele basis onderzoek 

te verricbten voor startende onderuemers. 

Wij benaderen u, omdat wij een onderzoek uitvoeren voor een ondememer die een video-bezorgdienst wil starten. 

Deze bezorgdienst boudt in dat u bestellingen kan plaatsen voor bet huren van videofilms en aanverwante produkten 

(bv. moviebox, computerspelletjes). Deze bestellingen worden vervolgens met een auto bij u tbuisgebracbt en later 

ook weer opgehaald. De ondememer zal vanuit zijn woonhuis gaan werken, waardoor het niet mogelijk is om zelf 

films te balen of terug te brengen. 

Met deze enquete willen we achterhalen of u interesse heeft in deze video-bezorgdienst. Verder willen we ook 

inzicht krijgen in het soort films dat u huurt en bijkomende wellsell en eisell. 

Wij zouden u willen vragen of u deze ellquete wilt illvullen. De tijd, die nodig is voor bet invnllen bedraagt slechts 

10 minutell. De enquete is volstrekt alloniem. Voor het terugzenden van de enquete kunt u de bijgesloten portvrije 

antwoordenenveloppe gebruiken. U hoeft dus geen postzegels te plakken. Wij zouden bet erg op prijs stellen als u 

de vragenlijst v66r 20 december terug wilt zenden. 

Indien u vragen heeft of nader toelichting wenst, kunt u contact met ons opnemen. 

Met vriendelijke groeten, 

Diana Teunissen & Lilian van Montfort 

Geldropseweg 3 

5611 SB Eindhoven 

Tel. 040-118111 

18 



Videobezorgdienst 

INVULINSTRUCTIE 

In de vragenlijst treft u telkens een vraag aan met de daarbij beborende antwoordmogelijkheden. Voor zo'n 

antwoordmogelijkheid staat een cijfer. Wij verzoeken u bij bet beantwoorden van een vraag telkens het cijfer voor 

het antwoord te omcirkelen, dat op u van toepassing is of dat uw voorkeur heeft. 

Sommige vragen vereisen een andere manier van invullen. Dit zal bij de betreffende vragen aangegeven worden. 

Er zijn ook enkele open vragen. Hierbij zijn geen antwoordcategorieen gegeven, maar moet u zelf het antwoord 

opschrijven. Deze enquete bestaat uit 20 vragen in totaal. 

Wij wensen u succes bij het invullen van de vragenlijst! 

Een voorbeeld hoe u de vragen moet beantwoorden. 

Stel dat u in Eindhoven woont, dan vult u het op de volgende manier in: 

Woont u in Eindhoven? 

1 ja 

2 nee 

VRAGENLIJST 

Vraag 1 tot en met vraag 4 zijn algemene vragen om een beter beeld van u te krijgen. 

1 In welk stadsdeel woont u? 

1 Woensel 

2 Strijp 

3 Tongelre 

4 Gestel 

5 Stratum 

6 Centrum 

7 Anders, nl ............. 
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2 Wat is uw leeftijd? 

1 jonger dan 25 jaar 

2 25-40 jaar 

3 41-55 jaar 

4 ouder dan 55 jaar 

3 Uit hoeveel personen bestaat uw gezin (of met hoeveel personen woont u in het zelfde huis), inclusief uzelf? 

1 1 persoon 

2 2 personen 

3 3 personen 

4 4 personen 

5 5 personen 

6 6 of meer personen 

4 Indien u kinderen heeft, hoe oud zijn deze dan? Omcirkel het aantal kinderen in de betreffende categorie 

(meerdere antwoorden zijn mogelijk). Indien u geen kinderen heeft, ga dan door naar vraag S. 

Bv. u heejt een kind van 7 jaar, een van 9 jaar en een van 13 jaar, dan vult u het als voigt in: 

4-8jaar 1 2 3 meer dan 3 kinderen 

9-13 jaar 1 2 3 meer dan 3 kinderen 

jonger dan 4 jaar 1 2 3 meer dan 3 kinderen 

4-8 jaar 1 2 3 meer dan 3 kinderen 

9-13 jaar 1 2 3 meer dan 3 kinderen 

14-18 jaar 1 2 3 meer dan 3 kinderen 

ouder dan 18 jaar 1 2 3 meer dan 3 kinderen 
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Vragen 5 tim 8 gaan over het huren van videobanden. 

5 Hoe vaak huurt u videobanden? (dus: Het aantal keer, met het aantal banden per keer) 

1 nooit 

2 minder dan 1 keer per 3 maanden 

3 1 tot 3 keer per 3 maanden (maximaal 1 per maand) 

4 4 tot 6 keer per 3 maanden (maximaal 1 per 14 dagen) 

5 7 tot 12 keer per 3 maanden (maximaal 1 per week) 

6 meer dan 12 keer per 3 maanden (meer dan 1 per week) 

Indien u nooit videobanden huurt, ga dan naar vraag 9. 

6 Hoeveel banden huurt u gemiddeld per keer? 

1 band per keer 

2 2 banden per keer 

3 3 banden per keer 

4 4 banden of meer per keer 

7 Welke genres huurt u het meest? 

Videobezorgdienst 

Welke 5 genres van onderstaande lijst huurt u het mees!. Nummer deze van 1 tot en met 5 in volgorde van uw 

afnemende belangstelling. Het cijfer 1 voor de meest gehuurde categorie tot 5 voor de millSt gehuurde categorie. 

Genres die u helemaal nooit huurt gaarne voorzien van een krnisje (x). U hoeft dus met bij aIle genres iets in 

te vullen. 

Humor 

Drama 

Familie 

Kinder 

Aktie 

OorIog 

Thriller ' 

Horror 

Science fiction 

Muziek 

Soft sex 

Porno 
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8 Bent u iemand die voornamelijk top-titels (nieuw uitgekomen films) huurt, iemand die voornamelijk andere films 

huurt of iemand die beide huurt? 

1 voornamelijk top-titels 

2 voornamelijk andere films 

3 zowel top-titels als andere films 

Vragen 9 en 10 gaan over spelcomputers/speUetjes en bet buren daarvan. 

9 Heeft u zelf een spelcomputer/CD-I, zo ja welke? 

geen eigen spelcomputer 

2 SEGA MEGADRIVE 

3 NINTENDO NES 

4 NINTENDO SUPERNES 

5 NINTENDO GAMEBOY 

6 ATARI 

7 CD-I 

8 Anders, nl ...... 

10 Hoe vaak huurt u een spelcomputer met spelletjes of aileen spelletjes als u een eigen spelcomputer heeft? 

1 nooit 

2 minder dan 4 keer per jaar 

3 5-9 keer per jaar 

4 10-14 keer per jaar 

5 meer dan 14 keer per jaar 
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De vragen 11 en 12 gaan over de prijzen van bet buren en de buurtermijnen. 

11 Welke prijs wilt u maximaal per dag betalen voor bet buren van de volgende artikelen (in guldens)? Bij de 

artikelen die u nooit wi! gaan buren boeft u niks in te wilen. 

Toptitel videofilm (=nieuw uitgekomen film) PI .0'.' 

Gewone video film PI . ~ ., .. 
Moviebox (=videorecorder) PI 

Spelcomputer PI 

Computerspelletje PI ... , .. 
spelletjes voor personal computer FI .. , .. 
elektroniscb speelgoed PI 

12 Hoelang huurt u gemiddeld de volgende artikelen? 

Omcirkel bij elk artikel, dat voor u van toepassing is, het gemiddelde aantal dagen dat u het huurt. 

Toptitel videofilm 1 2 3 4 5 of meer dagen 

Gewone videofilm 1 2 3 4 50fmeer dagen 

Moviebox 2 3 4 5 of meer dagen 

Spelcomputer 1 2 3 4 50fmeer dagen 

Computerspelletje 1 2 3 4 50fmeer dagen 

spelletjes voor pc 1 2 3 4 5 of meer dagen 

elektronisch speelgoed 1 2 3 4 50fmeer dagen 
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Zoals al is aangegeven in de introductiebrief, dient deze enquete voor een onderzoek naar de interesse in een 

bezorgdienst. Hieronder volgen een aanta) vragen naar uw interesse in zo'n bezorgdienst. 

13 Heeft u interesse in een bezorgdienst voor de volgende artikelen? 

(geef voor elk artikel aan wat uw antwoord is door het omcirkelen van het juiste antwoord: 1 =JA, 2=NEE) 

JA NEE 

Huurvideofilms 1 2 

Koopvideofilms 1 2 

Moviebox 1 2 

Spelcomputer 1 2 

Computerspelletjes 1 2 

spelletjes voor pc 2 

elektronisch speelgoed 1 2 

14 Indien u interesse heeft in een bezorgdienst kunt u dan in het kort omschrijven, wat de redenen zijn voor u om 

hiervan gebruik te makell? 

15 Wat zou u maximaal extra willen betalen voor het bezorgen inclusief ophalen van een bestelling? (Dus bovenop 
de huurprijs van het artikel)? 

Fl .. , .. 

16 Hoelang van te voren wilt u uw bestelling voor video films en computerspelletjes plaatsen voor de 
thuisbezorging? 

1 minder dan 1 uur 
2 vanaf 1 uur tot 3 uur 
3 vanaf 3 uur tot 12 uur 
4 vanaf 12 uur tot 1 dag 
5 vanaf 1 dag tot 2 dagen 
6 2 dagen of langer 
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17 Stel de videofilm of het computerspelletje van uw keus is verhuurd, wat doet u dan? 

1 Dan reserveer ik de videofilm of het computerspelletje, hiertoe wil ik maximaal .... dagen wachten. 
2 Ik neem dan een ander artikel (videofilm of computerspelletje). 
3 Ik ga naar een andere videotheek. 

18 Welke tijden komen u het beste uit voor het bezorgen? 

1 Voor 12 uur 
2 Tussen 12 en 14 uur 
3 Tussen 14 en 16 uur 
4 Tussen 16 en 18 uur 
5 Tussen 18 en 20 uur 
6 Tussen 20 en 22 uur 
7 Na 22 uur 

19 Welke tijden komen u het beste uit voor het ophalen? 

1 Voor 12 uur 
2 Tussen 12 en 14 uur 
3 Tussen 14 en 16 uur 
4 Tussen 16 en 18 uur 
5 Tussell 18 en 20 uur 
6 Tussen 20 en 22 uur 
7 Na 22 uur 

20 Hoe wilt u geillformeerd worden over het assortiment en de uitbreidingen daarvan? 
Hier Zijll meerdere antwoorden mogelijk. 

1 Huis-aan-huis folders 
2 Folders bij bestellingen 
3 Advertenties in lokale bladen 
4 Teletekst 
5 Kabelkrant 
6 persoonlijk bericht 
7 Anders, nl ......... . 

Mocht u nog op of aamuerkingen hebben, dan kunt u daarvoor de ruimte hieronder gebruiken. 

Vriendelijk bedankt voor Uw medewerking! 
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Bijlage 2: Interview videotheken 

INTERVIEW VIDEOTHEKEN 

lA Hoe vaak koopt u nieuwe videobanden? 
B Hoeveel banden van 1 titel betreft dit? 

2A Huurt u ook videobanden? Zo ja, 
B Hoe vaak huurt u videobanden? 
C Hoeveel banden betreft dit? 
D Hoelang buurt u banden? 

3 Welke leverancier(s) beeft u voor het buren en/of kopen van banden? 

4 Welke huur/koopprijs betaalt u voor de banden? 

5 Hoe bepaalt u welke en hoeveel banden er worden aangeschaft? 

6 Hoelang blijven toptitels toptitels en waar bangt dat vanaf? 

7 Hoe maakt u nieuwe aankopen bekend naar de klant toe? 

8 Welke ondernemingsvonn beeft uw videotheek? 

9 Bent u aangesloten bij een branchevereniging? 

10 Wat zijn de drnkste dagen/tijden? 

11 Maakt u gebrnik van een computersysteem? Zo ja, welk systeem? 

Zelf kijken naar: 
* Prijzen van videobanden. 
* Verbuur van andere produkten (spelcomputers e.d.). 
* Reclame-materiaal. 
* Aanbiedingen/kortingsactie. 

Videobezorgdienst 
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Bijlage 3: De resultaten van het onderzoek 

FREQUENTIETABEL VRAAG 1 

FREQUENTIETABEL 

stadsdeel 

blanco 
woensel 
strijp 

tongelre 
gestel 

stratum 

centrum I 
anders 

totaal 

VRAAG 2 

leeftijd 

blanco 
<25 jr 

25-40 jr 
41-55 jr 

>55 jr 

totaalj 

FREQUENTIETABEL VRAAG 3 

aantal personen gezin 

blanco 
1 
2 
3 
4 
5 

6 of meeri 

totaal 

II % histogram 

o 0 ::::mmm:mm::::::::::mmm::mm::::::::::::lmm::::::::lm:l 
28 22 

4 3 
5 4 

15 12 
16 13 
13 10 
45 36 

126 100 

II % 

0 0 
48 38 
45 36 
25 20 

8 6 

126 1001 

II % 

0 0 
14 11 
33 26 
21 17 
27 21 
21 17 
10 8 

126 100 

histogram 

histogram 

Videobezorgdienst 

27 



FREQUENTIETABEL VRAAG 4 

kinderen <4 jr # % 

blanco 120 95 
1 5 4 
2 1 1 
3 0 0 

>3 0 0 

• 
totaall 126 100 

FREQUENTIETABEL VRAAG 5 

kinderen 4-8 jr 

blanco 
1 
2 
3 

>3 

eoe..,l 

FREQUENTIETABEL VRAAG 6 

kinderen 9-13 jr 

blanco 
1 
2 
3 

>3 

# % 

112 89 
9 7 
5 4 
0 0 
0 0 

126 J 

totaal 126 100 

FREQUENTIETABEL VRAAG 7 

kinderen 14-18 jr! # % 

blanco 109 87 
1 14 11 
2 2 2 
3 1 1 

>3 0 0 

I 
totaall 126 
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FREQUENTIETABEL VRAAG 8 

kinderen >18 # 

blanco 109 
1 4 
2 9 
31 4 

>31 0 

I 

i 
totaall 126 

% histogram 

8~ Ihmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
7 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
3 ::::::::::::::::mm:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1m 
o l!lmmll!l!lmmmlmmmmmmmlllmmlH1~llllmmmml~ll 

100 

! IIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIII 

FREQUENTIETABEL VRAAG 9 

hoe vaak huren bandenl 

blanco 
nooit 

<1 keer per 3 mnd 
1-3 keer per 3 mnd 
4-6 keer per 3 mnd 

7-12 keer per 3 mnd 
>12 keer per 3 mnd 

# 

0 
21 
42 
39 
13 

9 
2 

%.histogram 

o 
17 
33 
31 
10 

7 
2 

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

, ........................ . ................................ "., ... , ..... ,., ....................... . ..................................................................... .................................... ,1, ••••••••• , •••••••••••••••••••••• 
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totaal 126 100 

FREQUENTIETABEL VRAAG 10 

aantal banden per keerl 

blanco I 
1 
2 
3 

4 of meer 

#: %-Ihistogram 

21 17 
44 35 
48 38 
11 9 

2 2 

I 
1 •• 1 ~ ••••••••••••••••••••••••••• .","'.'., .................... . ................................ ... ... ~ ........................ . 
..... •• ,' •••••••••••••••• ~. I •• '" ................................. ...... , ........................ . ...................... ...................... .........•.•...•.• '.1. ....................... ...................... 

totaal 126 100 

FREQUENTIETABEL VRAAG 11 

wat huurt u 

blanco 
toptitels 

andere films 
beide 

#: % histogram 

22 17 
27 21 
12 10 
65 52 
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••• K •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,., ••••••••••••••••••••••••••••• 

totaall 126 100 
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FREQUENTIETABEL VRAAG 12 

spelcomputerj 

blanco 
geen spelcomputer 

sega megadrive 
nintendo nee 

nintendo eupernes 
nintendo gameboy 

atari 
cd-i 

..de<"1 
totaal 

FREQUENTIETABEL VRAAG 13 

computerspelletjes 

blanco 
nooit 

<4 keer per jr 
4-9 keer per jr 

10-14 keer per jr 
>14 keer per jr 

# 

o 
105 

4 
6 
3 
4 
1 
2 
1 

126 

# 

0 
107 

14 
2 
1 
2 

%;histogram 

% histogram 

0 
85 
11 

2 
1 
2 

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

totaal 126 100 

FREQUENTIETABEL VRAAG 14 

prijs toptitelj 

blanco 
<~4 gld 

>4 - <=7 gld 
>7 - <=10 gld 

>10 gld 

# 

27 
4 

46 
46 

3 

%~histogram 

21 1IIi:::::mmm:m::::::::::::::::m:::m:::mm::::::::::: ............. , ...... "" ......................................... . 3 ............................................................................ . .............................................................................. 
;~ Hmll~l~mmmmmmmmmmmmm~~ 

2 :::::::::::::::::::::::::::::::::mmm::::::::m::::::::::::::::::::::::::: ............ , .................... " .................... , ......................... . 

totaall 126 

I illl!I!!!!!!I!II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!/!!!!/!!!!!!II!!!!!!!I!! 

FREQUENTIETABEL VRAAG 15 

prijs gewone film 

blanco 
<=3,50 

>3,50 - <=5,50 
>5,50 - <=7,50 

>7,50 

# %~histogram 

28 22 
13 10 
68 54 
15 12 

2 2 

126 
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FREQUENTIETABEL VRAAG 16 

prijs moviehox # 

blanco 94 
<5 gld 1 

vanaf 5 tot 10 gld 13 
vanaf 10 tot 15 gld 7 

15 gld of meerl 11 
I 

FREQUENTIETABEL VRAAG 17 

prijs spelcomputer # 

blanco 122 
minder dan 5 gld 2 

vanaf 5 tot 10 gld 0 
vanaf 10 tot 15 gld 1 

15 gld of meer 1 

% . histogram 

75 
1 

10 
6 
9 

% histogram 

97 
.. • •• It 

2 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

o ilmmmmmmmmmlllHmmmmmmmmmmgmmmmll 
1 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::mm::::::::::::::mm:: 

, illl!I!I!IIIIII'III!lil!III!I!IIIIIIII!II!!l!ili!iilllllllil!iil11I1111111I!!!!i 
totaal 126 100 

FREQUENTIETABEL VRAAG 18 

prijs computerspelletjesl # 

blanco 108 
<=3 gld 4 

>3 <=5 gld 13 
>5 <=7 gld 0 

>7 gld 1 

totaall 126 

FREQUENTIETABEL VRAAG 19 

dagen huur toptitel # 

blanco 30 
1 76 

;1 14 
4 

4 1 
5 of meer 1 

% I histogram 

86 
3 

10 
0 
1 

100 

% 

24 
60 
11 

3 
1 
1 

.. "" ... " ....................................... . ............................................ .............................................. I ::i::iiiiiiiiiiii::iiiiiiiiiiiiim,mmmmmiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiii 

histogram 

totaal 126 100 
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FREQUENTIETABEL VRAAG 20 

dagen huur gewone film It 

blanco 23 
1 73 
2 19 
3 7 
4 1 

5 of meer 3 

totaall 126 

FREQUENTIETABEL VRAAG 21 

dagen huur moviebox 

blanco I 

FREQUENTIETABEL VRAAG 22 

dagen huur spelcomputerl # 

blanco 123 
1 1 
2 1 
3 0 
4 0 

5 of meer 1 

totJ 126 

FREQUENTIETABEL VRAAG 23 

dagen huur computerspel It 

blanco 109 
1 2 
2 3 
3 5 
4 1 

5 of meer 6 

% 'histogram 

18 
58 
15 

%Ihistogram 

98 
1 
1 
0 
0 
1 

% 

87 
2 
2 
4 
1 
5 

histogram 

'" 

'~Iil!l 
iiiiii 

mmj~~lll :::: ::: 
:llm1iH iii 

....................... ~ ............................................................ . . , ................ , ............................................................. . .................................................................................. .................................................................................... , ......................................................................... , ... , .... . 
•••••••••• tt ............................................................ t •••••••• 
t •••••••••• " ........................................................... Ul ••••••• ......................................... , .......................................... . 
.......... '.111 .................................................................... . 

totaal 126 100 
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FREQUENTIETABEL VRAAG 24 

interesse huurfilms l # % 'histogram 

blanco 
ja 

nee 

o 0 
59 47 
67 53 

totaal 126 100 

FREQUENTIETABEL VRAAG 25 

.............................................................................. , . .•.••••••••••...•.••••••••••••••••••••••...........•••••••••••••••••..... ~I' •••• ............ "., ............................................................... . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "11 ••••••••• ................................................................................ ................................................................................... .................................................................................. 
, •••••••••••••••• ~.~ ••• I.I •••••••••••••••••••• ,."'." ••••••••••••••••••••••• ". " ................................................................................ . ................................................................................. ................ " ................................................................... . ................................................................................ ................................................................................ ...... " ............ , .... ,', ........................... , ......................... . ................................................................... , ...... ,., .. .. 

interesse koopfilms # % histogram 

FREQUENTIETABEL 

interesse 

blanco 0 0 
ja 15 12 

nee 111 88 

totaal 126 100 

VRAAG 26 

moviebox # % 

blanco 0 0 
ja 21 17 

nee lOS 83 

totaal 126 100 

FREQUENTIETABEL VRAAG 27 

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

histogram 

interesse spelcomputer # % histogram 

blanco 0 0 
ja 4 3 

nee 122 97 

totaal 126 100 
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FREQUENTIETABEL VRAAG 28 

interesse computerspel 

.............................. k ............................................ , ••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,. ••••• 111 ••••••••••••••••••• 
.......................... ••• •••••••••• I.I.t •••••••••••••••• ~I • •••••• ,., ......... . ................................................................................. ................................................................................ ............................. 'u" •••••• "., •••••••• ,., ••••••••••••••• , ••••••••••••• 
.......................................................................... 11 ••••••• 
• 1 ............. ~. t ••••••••••••• ~ ~. ~. ~., ... ' ••• t ...... ,. 5 ••••••••• ~ •• , •••••••••••••• 
•• , 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 ••••••••• 11111 •••••••••••• ~ •••• I •••••••• 
••••• ~ •••• , ••••••••••••••••••••••••••••• I.' I.O.KI •••••••••••••••••• , •••• ~ ••••••• . , ........................................................ ,., .................. . •... ~~ ..... I.' ... t ••••••••••••••••••••••••••• ~ • ••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••• , ........ ~ ..................................................................... . ............... , , ........ ~ ............... " .................... " .......... ~ .... . 
••••••••••••• 11 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ................................................................................. ............. " .................. ,.,.,", ...................................... . 
••••••••••••• , ••••••••••• ~ •••••• t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,.t, •••••• 

totaal 126 100 

FREQUENTIETABEL VRAAG 29 

interesse pc spel # % histogram 

blanco 0 
ja 5 

nee 121 

o mm:m:::::::::::::::mm:mmmHm:::::::::::::m::::mmm::::: 
4 

96 

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

..... ,......... , ................... . ...... "., .... ~ .................... . ............... . ................... . ............... . ................... . ............... . ................... . ............... . ................... . ............... . ............................. . ................. . .............................. . ................. . ............................. . "" ..... ~....... . ............................... . ................. . ............................. . .................................... , ...................................... . ........................................ ,." ................. " .................. . .............. , ...................................... " .......................... . ..................................... ,"', ..................................... . ............................. , .. ,"', ....... , .................................. . ................................................................................. ................................................................................. 
totaal 126 100 

FREQUENTIETABEL VRAAG 30 

interesse elektr. speelg. # % histogram 

blanco 0 0 
ja 3 2 

nee 123 98 

totaal 126 100 

........ . ..... ................................................................................ 
••••••••••••••• 1.1 ••• '.' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ...................................................... , ........................ . .................................................................................. ................................................................................ ................................................................................ .......... . .................................................................. . 
•••••••• • ••••••••••••• 1 ••• 1 ............................................... . ... ,...... . .................................. , ............................. . ........ . .................................................................. . ........ . ................................................................ . ;....... . ................................................................... . 

' ..................................................... , ......................... . ......... , ................. , ...................... " ........................... . ................................................................................ 

FREQUENTIETABEL VRAAG 31 

bezorg/ophaal prijs 

blanco 
<=3 gld 

:>3 - <=5 gld 
:>5 <=7 gld 
>7 - <=9 gld 

:>9 gld 

# 

52 
55 
12 

1 
4 
2 

% ,histogram 

41 1I!I!::mmmmmHHmm!!!!!lilmmmm 
44 .::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
10 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 ........................................................................ . 

3 .mmmili!!!!11111mmmm1l!!1111mlllmmmmmmmmmm 

2111~1~1~!!!!llIlliiiii!!lillllillllllliliiii!~11111111~IIIIIIIIIIIIIII~~! 
totaal 126 100 
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FREQUENTIETABEL VRAAG 32 

hoelang van te voren 

blanco 
minder dan 1 uur 

vanaf 1 uur tot 3 uur 
vanaf 3 uur tot 12 uur 
vanaf 12 uur tot 1 dag 

vanaf 1 dag tot 2 dagen 5 
2 dagen of I anger 1 

totaal 126 100 

FREQUENTIETABEL VRAAG 33 

wat do en indien verhuurd #- '!r histogram 

blanco 
reserveren 

ander artikel 
andere videotheek 

40 32 
11 9 
55 44 
20 16 

totaal 126 100 

FREQUENTIETABEL VRAAG 34 

....... " ............................... ,., ........ . .......... ~" .... "' .................................. . ........................................ ,., ........ . .................................................... .................................................... 
•••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••• 11 ••••••• 

bezorgtijdl #- %!histogram 

blanco 
voor 12 uur 

tussen 12 en 14 uur 
tusaen 14 en 16 uur 
tusaen 16 en 18 uur 
tusaen 18 en 20 uur 
tussen 20 en 22 uur 

na 22 uur 

totaal 

FREQUENTIETABEL VRAAG 35 

ophaaltijd 

blanco 
voor 12 uur 

tussen 12 en 14 
uurl tuasen 14 en 16 uur 

tussen 16 en 18 uur 
tuaaen 18 en 20 uur, 
tuasen 20 en 22 uur 

na 22 uur 

50 40 
1 1 
2 2 
1 1 

11 9 
52 41 

9 7 
0 0 

126 100 

#-

51 40, 
4 3 
4 3 
o 0 

12 10 
43 34 
10 8 

2 2 

totaal 126 100 

••••••••••• " ................................... 11 •••••••••••••••••••••••••••••••••• .......................................................... ~ .................... . ............................................................ , ................. , .. ................................................................................ ............................ " ................................................. . ........................... , ................................................... . 
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FREQUENTIETABEL VRAAG 36 

info huis-aan-huisl # % 

blanco 44 35 
ja 28 22 

nee 54 43 

I I 
totaall 126 1001 

FREQUENTIETABEL VRAAG 37 

info folders bij best. 

blanco 
jal 

nee I 

totaal 126 100 

FREQUENTIETABEL VRAAG 38 

info adv. lokale bladen # % 

blanco 44 35 
ja 12 10 

nee 70 56 

totaal 1.26 100 

FREQUENTIETABEL VRAAG 39 

histogram 

•••••••••••••••••••••••••• • ~ ....................................... 1.1 ••••••••••••• ....................... ,., ......................................................... . 
•••••••••••••••••••••• ' •••• 1111 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 •• ' ••••••••••• 

histogram 

.................................... " ••••••••••••••••••••••••••••••• 111 ••• .,1 ••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••• 111 •• ,1 ••••• .......................... , ... " ........................... ,,, ..................... . ............................................................. ,', .................. . ................................................................................. ............................ , ..................... ,.,',., ........................... , 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t • ........ , .............................................................. ~ ... ,., .. .... ~ .............................................. ~~~ .............................. , ..................................................................................... ....... , .......................................... " .. " .. " ..................... ,' ..................... " .......... "." ..... " ........ " ... "" .......... " ............. . 

info teletekst # % histogram 

blanco 
ja 
nee 

44 35 
14 11 
68 54 

totaal 126 100 
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FREQUENTIETABEL VRAAG 40 

info kahelkrant 

blanco 
ja 

nee 
I 

# % 

44 35· 
14 11' 
68 54 

.~ ··········,::·mljjlmlmm~lll1m !llHHHHHH!!l!i 

'1!111!1111111111111I11~1ll11llll11!IlIII!I! IIII!IIIIIIIIII II 111l11l1 
totaal 126 100 

FREQUENTIETABEL VRAAG 41 

info persoonlijk bericht 

blanco 
ja 

nee 

FREQUENTIETABEL VRAAG 42 

info andere 

blanco 
ja 

nee 

# 

44 
19 
63 

# 

44 
2 

80 

% histogram 

35 
15 
50 

% histogram 

35 
2 

63 

............................... " ...... . ...................................... ....................................... ...................................... ...................................... , ....................................... 
.... • I ••• ~ ••••••••••••••••••••• ............................. .............................. 
•• 111 ••••••••••••• , •••••• " ••• ........................................................................................ .................... ".,", ..................................................... . 

.......................... , ••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••••••••••• ..................... ,., ........................................................ . ..................... ,." ....................................................... . ••••••• ,t ••••••••• , ••••• , ••••••••••••••• ,., •••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 
,.,' 1 ••• 1 ••••••••• ,., ••••••••••••••••• 'l'.~"''' •••• ''.'.' •••••• '' ••••••••••••••• 
•••••••••• 11 ............................. ,."., .................................. . 
•••••••• , •• 1 ••••• , ••••••••••••••• ,"',.,. 't.,~ ••. ,., ••••••••••• "" ••••••••••••• ............... .. ~ ............................. ~ ...... ,., ....................... . 
•••••••••••••• ",., •••••••••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••• ,., ••••••••••••••••• ................................................................................ 
•••••••••• " ............. 5 ........ ,."" .......................... , ................. . ................................................................................... ........................................................ , ....................... . 
••••••••••••• , ••••••••••• 1111 ................................ "., ..................... . 

, ••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••• I J ......... " ••• " •••••• 
, ..................................... "." .................... I •• • ~ ............ "., ••• 

, ••••••••• "" •• ~ •• ,., ••• '''1' tl" t •• " ••••••••••••••• "", ... t.l ••••••••••••• 10'.' ..................................................................................... 
totaal 126 100 
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Videobezorgdienst 

BijJage 4: KruistabeUen 

KRUISTABEL VRAAG 1 & VRAAG 9 

stadsdeel 

blan woen stri tong gest stra cent ande I tot hoe vaak huren bande co sel jp eIre e1 tum rum rs 

blanco 
nooit 4 2 6 2 1 6 21 

<1 keer per 3 mnd 11 1 2 6 3 19 42 
1-3 keer per 3 mnd 7 1 4 3 4 8 12 39 
4-6 keer per 3 mnd 4 1 2 6 13 

7-12 keer per 3 mnd 2 1 2 1 1 2 9 
>12 keer per 3 mnd 1 1 2 

I 

totl 28 4 5 lS 16 13 45 I 126 

KRUISTABEL VRAAG 1 & VRAAG 11 

stadsdeel 

blan woen stri tong gest stra cent ande 
wat huurt u co sel jp eIre el tum rum rs tot 

I 
blanco 4 2 6 2 1 7 22 

toptitels 9 2 1 3 2 10 27 
andere films 3 1 1 1 6 12 

beide 12 4 8 10 9 22 65 

totl 28 4 5 lS 16 13 45 126 
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Videobezorgdienst 

KRUISTABEL VRAAG 1 & VRAAG 14 

stadsdeel 

blan woen stri tong gest stra cent ande 
prijs toptitel co sel jp eIre el tum rum rs tot 

blanco 7 2 3 3 1 11 27 
<=4 gld 2 2 4 

>4 <=7 gld 8 2 3 6 7 5 15 46 
>7 - <=10 gldl 12 2 4 6 6 16 46 

>10 gldl 1 1 1 3 

I 
tot 28 4 5 15 16 13 45 126 

KRUISTABEL VRAAG 1 & VRAAG 24 

stadsdeel 

ib1an woen stri tong gest stra cent ande 
interesse huurfilmsi co sel jp elre el tum rum rs tot 

blanco 
ja 12 2 3 7 8 5 22 59 

nee 16 2 2 8 8 8 23 67 

KRUISTABEL VRAAG 2 & VRAAG 9 

leeftijd 

!blan <25 25-4 41-5 >55 
hoe vaak huren bandel co jr jr jr jr tot 

blanco 
nooit 5 6 5 5 21 

<1 keer per 3 mnd 16 14 9 3 42 
1-3 keer per 3 mnd 18 13 8 39 
4-6 keer per 3 mnd 4 8 1 13 

7-12 keer per 3 mndl 3 4 2 9 
>12 keer per 3 mnd 2 :2 

I 
tot 48 45 25 8 I 126 
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KRUISTABEL VRAAG 2 & VRAAG 10 

leeftijd 

blan <25 25-4 41-5 >55 
aantal banden per ke co jr jr jr jr tot 

blanco 5 6 5 5 21 
1 20 14 8 2 44 
2 19 19 9 1 48 
3 4 5 2 11 

4 of meer 1 1 2 

KRUISTABEL VRAAG 2 & VRAAG 11 

leeftijd 

wat huurt u co jr jr jr jr tot 

blanco 5 6 5 6 22 
toptitels 17 7 3 27 

andere films 3 :3 4 2 12 
beide 23 29 13 65 

tot 48 45 25 8 126 

KRUISTABEL VRAAG 2 & VRAAG 14 

leeftijd 

blan <25 25-4 41-5 >55 
prijs toptitel co jr jr jr jr tot 

I 
blanco 3 8 10 6 27 

<=4 gld :3 1 4 
>4 - <=7 gld 20 17 8 1 46 

I >7 - <=10 gld 22 18 6 46 
>10 gld 1 1 1 :3 

tot 

40 
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KRUISTABEL VRAAG 2 & VRAAG 24 

leeftijd 

blan <25 25-4 41-5 >55 
interesse huurfilms co jr jr jr jr tot 

blanco 
ja 26 24 8 1 59 

nee 22 21 17 7 67 

I 
tot 

41 



Videobezorgdienst 

Bijlage 5: Kruistabellen in percentages 

KRUISTABEL VRAAG 2 & VRAAG 9 

leeftijd 

iblan <25 25-4 41-5 >55 
hoe vaak huren bande, co jr jr jr jr tot 

blanco 
nooit 10% 13% 20% 63% 17% 

<1 keer per 3 rond 33% 31% 36% 38% 33% 
1-3 keer per 3 rond 38% 29% 32% 31% 
4-6 keer per 3 mnd 8% 18% 4% 10% 

7-12 keer per 3 rond 6% 9% 8% 7% 
>12 keer per 3 rond 4% 2% 

tot 100% 100% 100% 100% 100% 

KRUISTABEL VRAAG 2 & VRAAG 11 

leeftijd 

blan <25 25-4 41-5 >55 
wat huurt u co jr jr jr jr tot 

blanco 10% 13% 20% 75% 17% 
toptitels 35% 16% 12% 21% 

andere films 6% 7% 16% 25% 10% 
beide 48% 64% 52% 52% 

J 
tot I 100% 100% 100% 100% 100% 

KRUISTABEL VRAAG 2 & VRAAG 24 

leeftijd 

blan <25 25-4 41-5 >55 
interesse huurfilms co jr jr jr jr tot 

blanco 
ja 54% 53% 32% 13% 47% 

nee 46% 47% 68% 88% I 53% 

tot 100% 100% 100% 100% 100% 
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I 

I 
I 

KRUISTABEL VRAAG 1 & VRAAG 9 

stadsdeel 

blan woen stri tong geat stra cent ande 
hoe vaak huren bande co sel jp eIre el tum rum rs 

blanco 
nooit 14% 50% 40% 13% 8% 13% 

.e1 keer per 3 mnd 39% 20% 13% 38% 23% 42% 
1-3 keer per 3 mnd 25% 25% 80% 20% 25% 62% 27% 
4-6 keer per 3 mnd 14% 7% 13% 13% 

7-12 keer per 3 mnd 7% 25% 13% 6% 8% 4% 
>12 keer per 3 mnd 7% 6% 

I 

tot 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

KRUISTABEL VRAAG 1 & VRAAG 11 

stadsdeel 

blan woen stri tong gest stra cent ande 
wat huurt u co sel jp eIre el tum rum rs 

blanco 14% 50% 40% 13% 8% 16% 
toptitels 32% 50% ?%- 19% 15% 22% 

andere films 11% 20% 6% 8% 13% 
beidel 43% 80% 53% 63% 69% 49% 

tot 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

KRUISTABEL VRAAG 1 & VRAAG 24 

stadsdeel 

blan woen stri tong gest stra cent ande 
interesse huurfilma co sel jp eIre el tum rum rs 

I 
blanco 

ja 
nee 

43% 50% 60% 47% 50% 38% 49% 
57% 50% 40% 53% 50% 62% 51% 

I 

tot I 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

tot 

17% 
33% 
31% 
10% 

7% 
2% 

100% 

tot 

17% 
21% 
10% 
52% 

100% 

tot 

47% 
53% 

1100% 

Videobezorgdienst 

43 
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