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Rapport 

A 

REDUKTIEBURO-ENQUETE 

Opdrachtnaam: Reductieburo 
Opdrachtcode: 93.19.016 

december 1993 

In opdracht van het Reduktieburo Eindhoven 

Gerrit 1. Weeren 
Student Technische Bedrijfskunde TUE 

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door 
middel van druk:. fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zondet 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. De gegevens uit doze 
pUblicatie zijn uitsluitend bestemd voo.r kemisneming door werknemers en 
beroepsmatige adviseurs van de rechthebbende opdraclrtgever. By eventuele 
publicatie van de onderzoebresuJtaten. opzet of een deel van daarvan inde 
nieuwsmedia, valditemtuur of andere uitgaven is de toestemming van de auteur en de 
opdradItgever nodig. 
C Gerrit 1. Weeren, Eindhoven. 



Ditvers!ag is opgedragen aan de herinneringvan Frank 'DeaL'Leijssen (t 17-9-'93) 
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Voorwoord 

Voor je Iigt het vers)ag van de enquete van het Reduktieburo Eindhoven. De enquete is 
uitgevoerd door de Bedrijfskundewinkel, een door studenten gerund adviesbureau van de 
Technische Universiteit Eindhoven. De Bedrijfskundewinkel speelt de rol van bemiddelaar 
tussen de student die de opdracht uitvoert en de opdrachtgever. 
Opdrachtbegeleider namens de Bedrijfskundewinkel is Marianne Jansen. De opdrachtgever is 
het Reduktieburo bij monde van Robbert Bakker, voorzitter aldaar. De opdracht is uitgevoerd 
door Gerrit 1. Weeren, student Technische Bedrijfskunde TUE. 
Mijn dank gaat uit naar Frank Leijssen, met wie ik de onderzoeksopzet en de vragen1ijsten 
gemaakt heb, en de RB'ers, in het bijzonder Robbert, die de conceptenquetes van constructief 
commentaar hebben voorzien. Daarnaast wil ik Ester bedanken voor de hulp bij het maken van 
de bijlages. 
De opdracht is uitgevoerd in de periode juli tot en met december 1993. 
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Inleiding 

De enquete is opgesplitst naar drie deelenquetes. Per doelgroep is een aparte vragenlijst 
gemaakt: 
1. Enquete voor leden; 
2. Enquete voor eerstejaars; 
3. Enquete voor potentiele leden. 
Dit verslag zal voomamelijk handel en over de enquete voor leden. 
Het verslag is als voIgt opgebouwd: eerst komt de onderzoeksopzet aan bod, dan worden 
achtereenvolgens de presumpties en de resultaten van de vragenlijst voor leden behandeld. 
Vervolgens wordt er ingegaan op de belangrijkste conclusies en worden er enkele interessante 
kruistabellen behandeld. Ten slotte worden de enquetes voor eerstejaars en potentiele leden 
behandeld. 
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1 De onderzoeksopzet 

Binnen de onderzoeksopzet kunnen vijfbelangrijke punten worden onderscheiden: 
1. Onderzoeksdoel 
2. Doelpopulatie 
3. Onderzoeksmethode 
4. Vragenlijstconstructie 
5. Verwerking van de gegevens 

1.1 Onderzoeksdoel 

Het Reduktieburo (RB) is een winkel zonder winstoogmerk, voor en door studenten. 
Gevestigd in studentencentrum De Bunker levert het RB een breed student-georienteerd 
assortiment voor de laagst mogelijke prijs. Het assortiment loopt van tekenwaren tot 
computers, van hifi tot fotowaren en van CD's tot T-shirts. De studenten moeten lid zijn van 
het RB om er te mogen kopen (vijf gulden per jaar, verlengen kost £2,50). 
Het RB vraagt om een onderzoek naar de wensen en meningen van haar huidige en potentiele 
klanten om in de toekomst beter op de behoefte van de klanten te kunnen inspelen. Het gaat 
dus om een onderzoek om voldoende gegevens op tafet te krijgen om het beleid eventueel te 
kunnen bijsturen. Voor de opdrachtformulering wordt verwezen naar de bijlage 
'Opdrachtformulering'. 
Na het eerste gesprek met de opdrachtgever is er besloten de opdracht op te delen in drie 
gedeelten: de huidige klanten, de potentiele leden en de aankomend eerstejaars. 
Het onderzoek naar de huidige klanten zal zich richten op de mening van de klant over de 
twee hoofdonderdelen: de service en publiciteitsuitingen. Onder service wordt verstaan: 
assortiment, openingstijden, lidmaatschap, functioneren medewerkers en functioneren winkel. 
Onder publiciteitsuitingen vallen: de Reduktiekrant, maandposters. advertenties, strooifolders, 
Cursor en Hogeschoolkrant publicaties en het aigemeen beeld (imago) wat de klant van het 
RB heeft. 
Het onderzoek naar de eerstejaars zal zich primair richten op de Reduktiekrant en secundair 
op de publiciteitsuitingen tijdens de intro. 
Het onderzoek naar de potentiele Ieden (studenten in Eindhoven die geen eerstejaars. en geen 
lid zijn van het RB). Rier is de bekendheid het belangrijkste punt van onderzoek. Hiemaast 
zou het RB graag de motieven weten om geen lid te zijnlte worden. 

1.2 Doelpopulatie 

Huidige klanten zijn studenten die in het collegejaar '921'93 lid zijn geweest van het RB en in 
aanmerking komen voor verlenging (dus ook student in '931'94). 
Eerstejaars zijn aankomende studenten van de Technische Universiteit Eindhoven en de 
Hogeschool Eindhoven. 
Potentiele leden ~jn studenten die in Eindhoven studeren, geen lid zijn van het RB. en die van 
het bestaan van het RB op de hoogte zouden kunnen zijn. Studenten uit andere steden vall en 
niet onder de doelgroep van het RB, aIhoewel ze wei lid kunnen worden. Gegevens over deze 
groep zou onvoidoende extra informatie opleveren. Eerstejaars vormen weI een belangrijke 
doelgroep van het RB. maar zijn gezien de onderzoeksvraag (de bekendheid) niet interessant 
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voor dit onderzoek. 

1.3 Onderzoeksmethode 

Om een goede indruk te krijgen wat er bij de diverse doelpopulaties speelt en wat er belangrijk 
gevonden wordt, is het nodig om een zo groot mogelijke groep te ondervragen. Dit is het 
eenvoudigst en snelst te realiseren via een schriftelijke enquete. Mocht na analyse van de 
resultaten blijken dat er behoefte is aan meer gedetailleerde informatie, zal nog een interview 
worden gehouden met een aantal personen uit de doelpopulaties. 
Geconcretiseerd voor het huidige-klanten-onderzoek: een schriftelijke enquete die in een 
oplage van 300 in de tweede en/of derde week van september onder huidige klanten verspreid 
zal worden via de balie van het RB. Verzameling van ingewlde exemplaren zal ook 
geschieden via het RB. Het grootste gedeelte van dit verslag zal handelen over deze enquete. 
Geconcretiseerd voor het eerstejaars-onderzoek: een schriftelijke enquete die in een opJage 
van 100 in de introweek onder eerstejaars verspreid en verzameld zal worden via het RB en de 
promotiewagen van het RB. Dit zal worden gedaan in nauw overleg met de promotor van het 
RB. De keiharde resultaten zijn door omstandigheden helaas verloren gegaan. Beschrijving 
van de resultaten zal dan ook alJeen maar gJobaal geschieden. 
Geconcretiseerd voor het potentiele-leden-onderzoek: een schriftelijke enquete die in een 
oplage van 300 (1 SO TUEll SO HBO) in de tweede of derde week van september verspreid zal 
worden via de Bedrijfskundewinkel. De verspreiding van deze enquete is in overleg met alle 
partijen voorlopig uitgesteld. 

1.4 Vragenlijstconstrnctie 

Het formuleren van de vragen is begonnen met een concretisering van het onderzoeksdoe1. Dit 
is gebeurd in nauw overleg met de voorzitter van het RB. Hieruit is een afbakening van de 
onderzoeksgebieden gekomen. Aan de hand hiervan is een voorJopige vragenlijst gemaakt. 
Deze is voorgelegd aan het RB, waama een tweede versie is gemaakt. Deze is voorgelegd aan 
het RB en de begeleider van de Bedrijfskundewinkel waama een definitieve versie is gemaakt. 
Voor de definitieve vragenlijsten wordt verwezen naar de bijlagen. 

1.5 Verwerking van de gegevens 

De gegevens zijn ingevoerd' in het enqueteprogramma dat de Bedrijfskundewinkel zelf heeft 
laten schrijven. De gegevens worden gepresenteerd in de vorm van frequentietabellen en 
kruistabellen. 
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2 Presumpties enquete voor leden 

Van de 300 enquetes zijn er 245 ingevuld. Dit is bijna 82 % en dus een goede score. 

Zeventig pro cent van de respondenten studeerde aan de TUE, bijna een kwart aan de 
Hogeschool en zestien procent aan een andere instelling. Dit op het oog hoge percentage 
reers is te verklaren uit het feit dat een groot aantal enquetes is afgenomen terwijl de 
Hogeschool vakantie had. Dit is helaas niet tijdig opgemerkt, maar het absolute aantal van 58 
HBO'ers is weI voldoende voor valide conclusies. 

Bij het aantal jaren lid moet de volgende kanttekening geplaatst worden: er is in eerste 
instantie besloten om aIleen aan 'verlengers' hun mening te vragen, omdat verwacht werd dat 
studenten die net lid zijn geworden nog weinig bruikbare informatie zouden opleveren. Later is 
in samenspraak met de voorzitter van het RB besloten om toch enkele nieuwe leden te 
ondervragen voor een beter uitgebalanceerd beeld van de doelgroep. De bij verschillende 
enquetes geplaatste opmerkingen bevestigen echter bovenstaand vermoeden. 

Bij vraag 8, het tijdstip van het doen van het merendeel van de inkopen, moet worden 
aangetekend dat de categorie blanco is gebruikt voor de mensen 'zonder voorkeur'. 

Vraag 13 over hoe het RB scoort op de prijs is dubbelzinnig en derhalve onduidelijk (de prijs 
is laag en dus de score hoog). De uitkomsten van deze vraag moeten dus gecumuleerd 
worden. 

Bij vraag 17 en 18 (codeboek 23 tot en met 40) betekenen de blanco's waarschijnlijk 'geen' of 
misschien tweet niet'. 
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3 Resultaten enquete voor leden 

De resultaten zullen per vraag door middel van een frequentietabel gepresenteerd worden. 
Voor de complete vragenlijst wordt verwezen naar bijlage 2. De open antwoorden zijn, naast 
onder de frequentietabel van de betreffende vraag, opgenomen in bijlage 4. 

3.1 Algemene vragen 

1. Aan welke instelling studeer je? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 1 

instelling # % histogram 

totaal 245 100 

Anders, n1: AIVE 5 
PTH 3 
Hogeschool Den Bosch 2 
IVO 1 
Moller Tilburg 1 
Medewerker TIlE 1 

2. Hoeveeljaar ben allid geweest van het RB (dus voor '93/'94)? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 2 

# jaar lid # % histogram 

Enqulteverslag 

blanco 
o 
1 
2 
3 
4 
5 

totaal 245 100 
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3. Hoe vaak doe je inkopen bij het RB? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 3 

Hoe vaak inkopen # % histogram 

blanco 0 
minimaal 1 x per 2 weken 78 

1 x per 2 tot 4 weken 114 
Minder dan 1 x per 4 w. 53 

totaal 245 100 

4. Als lid van het RB heb je een Reduktiekaart. Heb je je pasje bij je als je inkopen doe? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 4 

Pasje bij je # % histogram 

totaal 245 100 

5. Veelleden doen geregeld aankopen voor familie en kennissen. Koop jij weI eens iets voor 
anderen? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 5 

Kopen voor anderen # % histogram 

Enqldteverslog 

blanco 0 
ja 179 

nee 66 

totaal 245 100 

8 Reduktieburo 



6. Het RB is een non-profit organisatie. Wist je dat? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 6 

Non-profit organisatie # % I histogram 

totaal 245 100 

7. Ook achter de schermen wordt het RB voUedig gerund door studenten. Wist je dit? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 7 

totaaL 245 100 

3.20peningstijden 

8. Op welke tijdstip doe jij het merendeel van je inkopen bij het RB? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 8 

Tijdstip inkopen # % histogram 

van half een tot 
van twee tot 

van vier tot half 

totaal 245 100 
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9. Waarom komje juist op dit tijdstip langs? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 9 

Reden tijdstip inicrlOf'!n 

blanco 
aanvang/afloop colleges 

anders 

totaal 245 100 

Om andere redenen, n1: Minderdruk 
Geschikte tijdlkomt zo uit 
Voordat ik naar huis ga 
Na stage 
In de buurt 

42 
16 
2 
3 
7 

10. Als het RB ook 's ochtends (bijvoorbeeld vanaf 10 uur) geopend zou zijn, zou jij je 
inkopen dan voortaan 's ochtends doen? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 10 

's Ochtends inkopen N % histogram 

blanco 1 
ja 43 

soms 137 
64 

totaal 245 1 

11. Het RB is in aIle vakanties (volgens het ruE-rooster) een keer per week geopend, 
nameUjk op woensdag. Ben je bekend met deze speciale vakantieregeling? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 11 

Vakantieregeling N % histogram 

totaal 245 100 
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12. Is het RB voldoende vaak geopend tijdens de vakantie? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 12 

Vakantie voldoende open # % histogram 

blanco 4 
ja 141 

nee, liever 2 x per week 69 
nee, l iever 3 x per week 24 
nee, liever 4 x per week 0 
nee, liever 5 x per week 7 

totaal 245 100 

3.3 Algemene indruk 

Hoe scoort het RB voor jou op de volgende punten? 
13. Prijs 

FREQUENTIETABEl VRAAG 13 

prijs # % histogram 

blanco 1 
erg laag 71 

laag 95 
lIIiddel 6 

hoog 36 
erg hoog 36 

totaal 245 100 

14. Assortiment 

FREQUENTIETABEL VRAAG 14 

Assortiment # % histogralll 

Enqueteverslog 

blanco 0 
erg smal 0 

smal 14 
neutraal 60 

breed 133 
erg breed 38 

totaal 245 100 
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15. Ligging van het RB 

FREQUENTIETABEL VRAAG 15 

b 
erg ongunst 

ongunstig 
neutraal 
gunstig 

erg gunstig 

# 

totaal 245 

16. Klantvriendelijkheid medewerkers 

FREQUENTIETABEL VRAAG 16 

Klantvriendelijkheid mw # % histogram 

blanco a 
erg onvriendelijk a 

onvriendelijk 8 
neutraal 17 

vriendelijk 119 
erg vriendelijk 101 

totaal 245 100 

17. Produktkennis medewerkers 

FREQUENTIETABEL VRAAG 17 

Produktkennis mw # % histogram 

Enqulteverslag 

4 
5 

22 
106 

94 
14 

totaal 245 100 
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18. Sfeer in het RB 

FREQUENTIETABEL VRAAG 18 

Sfeer in 

blanco 2 
erg ongezellig 1 

ongezellig 22 
neutraal 74 
gezellig 98 

erg gezellig 48 

totaal 245 100 

19. Indeling winkel 

FREQUENTIETABEL VRAAG 19 

Indel ing winkel /I % histogram 

blanco 3 
erg onoverzichtelijl< 14 

onoverzichtelijl< 43 
neutraal 83 

overzichtelijl< 77 
erg overzichtelijl< 25 

totaal 245 100 

20. Het komt weI eens voor dat het druk is in het RB. Hoe vaak vind je dat de wachttijden bij 
het RB voor jou te lang zijn? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 20 

Te lange wachttijden /I % hi stogralll 

Enqueteversiag 

blanco 0 
erg vaal< 7 

vaal< 104 
neutraal 65 

soms 53 
zelden 16 

totaal 245 1 
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21. Is de drukte bij het RB voor jou een reden omje inkopen bij een andere winkel te doen? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 21 

Drukte reden andere winkel II % histogram 

blanco 0 
regelmatig 2 

soms 69 
nooit 174 

totaal 245 100 

22. Soms gebeurt het dat artikelen die je koopt, kapot gaan. Hoe is je ervaring met de 
afhandeling van klachtenlproblemen bij het RB? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 22 

Ervaring klachten II % histogram 

totaa l 245 100 

Het RB beschikt over een ruim assortiment artikelen, varierend van tekenwaren tot hifi. De 
meest verkochte artikelen heeft het RB op voorraad, een ander deel is alleen op bestelling 
leverbaar. Hoeveel van de volgende gangbare artikelen heb jij het afgelopen jaar gekocht? 
23. Alledaagse schrijfwaren ("pen en papier") 

FREQUENTIETABEL VRAAG 23 

Alledaagse schrijfwaren II % histogram 

Enqu4teverslag 

blanco 2 
veel 126 

weinig 93 
geen 24 

totaal 245 100 
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24. Andere schrijfwaren, nl: 
FREQUENTIETABEL VRAAG 24 

Andere schrijfwaren R % histogram 

Namelijk: 

bLanco 46 
veel 18 

weinig 54 
geen 127 

totaaL 245 100 

Tekenartikelen 
Rotring 
Lijn 
Klapper 
Correctievloeistof 
Geo 

25. CD's op voorraad 

FREQUENTIETABEL VRAAG 25 

CD's op voorraad R % histogram 

blanco 8 
veel 50 

weinig 97 
geen 90 

totaal 245 100 

26. CD's op bestelling 

FREQUENTIETABEL VRAAG 26 

CD's op bestelling # 

Enqu~teverslag 

blanco 7 
veel 59 

weinig 94 
geen 85 

totaal 245 100 

15 

10 
4 
3 
2 
1 
1 
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27. Cassettes 

FREQUENTIETABEL VRAAG 27 

Cassettes II % histogram 

blanco 4 
veel 73 

weinig 97 
geen 71 

totaal 245 100 

28. Accessoires voor hifi, nl: 

FREQUENTIETABEL VRAAG 28 

Hi fi-accessoi res " % histogram 

Namelijk: 

29. Diskettes 

blanco 14 
veel 2 

weinig 25 
geen 204 

totaal 245 100 

Koptelefoon 
Naald 
Demagnitiseercassette 
Mengpaneel 
Videobanden 

FREQUENTIETABEL VRAAG 29 

Enqultevers[ag 

Diskettes # % histogram 

blanco 6 
veel 60 

weinig 91 
geen 88 

totaal 245 1 

16 

1 
1 
1 
1 
1 

Reduktieburo 



30. Computeraccessoires, n1: 

fREQUENTIETABEL VRAAG 30 

Computeraccessoires II % histogram 

Namelijk: 

blanco 12 
veel 7 

weinig 44 
geen 182 

totaal 245 100 

Muis 
Diskettebak 
Mousepad 
Printerlint 
Printer 
Papier 
Inkth. 

31. Foto/dia ontwikkelenlafdrukken 

fREQUENTIETABEL VRAAG 31 

Ontwikkelen/afdrukken II % histogram 

blanco 4 
veel 141 

weining 41 
geen 59 

totaal 245 100 

32. Foto/dia-rolletjes 

FREQUENTIETABEL VRAAG 32 

Foto/dia-rolletjes II % histogram 

Enqulteverslag 

blanco 9 
veel 117 

weinig 48 
geen 71 

totaal 245 1 

17 

4 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
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33. Fotoartikelen, n1: 
FREQUENTIETABEL VRAAG 33 

Fotoartikelen 1# 

Namelijk: 

34. Batterijen 

blanco 21 
veel 23 

weinig 36 
geen 165 

totaal 245 100 

Lijsten 
Albums 
Posters 
Negatiefinappen 
Papier 
Plakkers 
Puzzel 

FREQUENTIETABEL VRAAG 34 

Batterijen 1# % hi stograll 

35. Anders, nl: 

blanco 6 
veel 28 

weinig 73 
geen 138 

totaal 245 100 

FREQUENTIETABEL VRAAG 35 

Namelijk: 

Enqueteverlllag 

Anders 1# % histogram 

blanco 76 
veel 11 

weinig 21 
geen 137 

totaal 245 100 

T-shirts 
Ansichtstickers 

18 

19 
11 
5 
1 
1 
1 
1 

6 
1 
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Behalve bovenstaande artikelen kan het RB ook meer luxe-artikelen leveren. Het gaat hierbij 
dan om artikelen die slechts een keer worden aangeschaft. Welke van de onderstaande 
artikelen heb je weI een s bij het RB gekocht of zou je bij het RB aanschaffen, als je ze zou 
willen kopen? 
36. Fotocamera 

FREQUENTIETABEL VRAAG 36 

Fotoca.era # % histogram 

blanco 10 
ja 105 

nee, te duur 7 
nee, te lange levertijd 8 

nee, onbekend 6 
nee, anders 109 

totaa l 245 100 

Nee, overige redenen, nl: 

37.Hifi 
FREQUENTIETABEL VRAAG 37 

Had ikal 
Niet nodig 
Kennis te klein 
Garantie 
Aanbieding elders 
Speciaalzaak 
Assortiment te klein 
Zelf importeren 

Hifi # % histogram 

blanco 
ja 

nee, te duur 
nee, te lange levertijd 

nee, onbekend 
nee, anders 

13 
85 
11 
19 

5 
112 

totaal 245 100 

Nee, overige redenen, nl: 

Enqulteverslag 

AI in bezit 
Garantielservice 
Nietnodig 
Teduur 
Geen luistermogelijkheid 
lv.m. advies 
Geen Philips 
K waliteit te laag 
Speciaalzaak 

19 

4 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

26 
24 
12 
11 
5 
4 
2 
1 
1 
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38. Computer 

FREQUENTIETABEL VRAAG 38 

Computer # % histogram 

ja 
nee, te duur 

nee, te lange levertijd 
nee, onbekend 

nee, anders 

totaal 245 100 

Nee, overige redenen, n1: 

39. Rekenmachine 

FREQUENTIETABEL VRAAG 39 

AI in bent 
Garantie/service 
Niet nodig 
Teduur 
Geen geld 
Te druklgeen uitleg 
Direct bij Paradigit 
2ehands 
Computers verouderen te snel 
Geringe keuze 
Contact leverancier 
Andere leverancier 
Speciaalzaak 
Configuratie vaak fout 

Rekenmachine # % histogram 

blanco 11 
ja 192 

nee, te duur 1 
nee, te lange levertijd 2 

nee, onbekend 0 
nee, enders 39 

totaal 245 100 

Nee, overige redenen, n1: 

EnquettWeT31ag 

AI in bezit 
Niet nodig 

20 

26 
22 
20 
12 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

17 
13 
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40. Zijn er produkten die je mist in assortiment van het RB? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 40 

Ja, n1: 

Mis je produkten # % histogram 

blanco 10 
nee 184 
ja 51 

totaal 245 100 

Boeken (4) 
Kabels (4) 
Transparante tekenvellen (2) 
Gereedschap (2) 
Niet-kopieer 
overheadsheets (2) 

Fietssloten (2) 
TV's en videorecorders (2) 
Cassetterekjes (2) 
Schildersmateriaal en verf (2) 
Meer schrijfwaren (2) 
Meer CD's op voorraad 
Onbestelbare CD's 
(o.a.labels ACE en Charly) 

Goedkope etenswaren 
AV's 
2e hands wasmachines 
DCC-cassettes 
Spijkerbroeken 
Schetspapier en tekenblokken 
T-shirts van bands 
Uitgebreid fotomateriaal 
(lenzen) 

Losse computeronderdelen 
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Papiersoorten 
Grote enveloppen 
Elektronica-onderdelen 
Sportartikelen i.h.b. schoenen 
Goede potloodpuntjes 
Horloges 
Kaarten 
Auto( onderdelen) 
Printkop HP 500 
Meer soorten bedrukbaar 

textiel 
Luxaf]ex 
Meer keuze in cassettes 
Polaroidcamera-film 
Meer hifilmuziekartikelen 
Schrijfsjabloon 
Gangbare fietsonderdelen 
Infrarood roUetjes 
Huishoudelijke apparaten 
Lampen 
Rugbytruien bedrukken 
Coaxkabel 
Aansluitbenodigdheden 
Burolamp (TL) 
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3.4 Promotie-activiteiten 

41. Het RB geeft twee keer per jaar de Reduktiekrant uit, waarin informatie staat over het 
assortiment en de prijzen. 
Hoe gebruik jij de Reduktiekrant? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 41 

Gebruik Reduktiekrant # % histogram 

blanco 1 
ik lees hem niet 8 

vluchtig doorbladeren 24 
selectief lezen 39 

aandachtig lezen 41 
neslagwerk 132 

42. Het RB stuurt jaarlijks twee maal een exemplaar van de Reduktiekrant aan haar leden op. 
Wat vindjij hiervan? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 42 

Opsturen Reduktiekrant # % histogram 

blanco 2 
nuttig 183 

niet ontvangen 22 
zou van lIIij niet hoeven 38 

totaal 245 100 
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43. Zouje iets aan de Reduktiekrant veranderd willen zien? 

FREQUENTIETABEl VRAAG 43 

Veranderen Reduktiekrant # % histogram 

Ja,n1: 

blanco 6 
nee 197 
ja 42 

totaal 245 100 

Vaker 8 
Lay-out 6 
iJeiner 5 
Meer artike1en 4 
Inhoud verschillend 2 
Weg, geld naar ander doel 2 
Compleet overzicht 2 
Geen drukfouten 2 
Meer concrete dingen 1 
Index/trefwoordenregister 1 
Betere tekeningen 1 

44. Lees jij de cursiefjes van het RB in de Cursor? 

FREQUENTIETABEl VRAAG 44 

Cursiefjes # % histogram 

Enqu6ieveralag 

blanco 
altijd 

soms 
nooit 

n.v.t. 

totaal 245 100 
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45. Lees jij de RB-mededelingen in de Cursor? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 4S 

Reduktieburomededelingen #I % histogram 

blanco 2 
altijd 99 

soms 97 
nooit 11 

n.v.t. 36 

totaal 245 100 

46. Lees jij de RB-mededelingen in de Hogeschoolkrant? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 46 

Hogeschoolkrant #I % histogram 

totaal 245 100 

47. Lees jij de aanbiedingenposter? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 47 

Enqulteverslag 

II 

blanco 2 
aLtijd 111 

soms 101 
ncoit 24 

n.v.t. 7 

totaal 245 100 
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48. Lees jij de strooifolders? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 48 

Strooifolders # % histogram 

blanco 2 
altijd 34 

soms 111 
nooit 58 

n.v.t. 40 

49. Lees jij de advertenties van het RB in verenigingshlaadjes of op activiteitenposters van 
derden? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 49 

Advertenties # % histogram 

Enquiteverslag 

blanco 2 
altijd 15 

$Oms 71 
nooit 78 

n.v.t. 79 

totaal 245 1 
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50. Zijn deze promotionele acties voor jou reden om inkopen te gaan doen bij het RB (zo ja, 
welke promotionele acties)1 
FREQUENTIETABEL VRAAG 50 

PrOlllO reden voor aankoo,pl II % histogram 

Ja, nl: 

blanco 5 
nee 125 

ja 115 

totaal 245 100 

Extra aanbiedingen 
CD aanbiedingen 
Posters 
Cursor 
Aandacht op gevestigd 
Foto's 
Reduktiekrant 
Cassettes 
Diskettes 
Kleine spullen 
Hogeschoolkrant 
PC 

28 
23 
19 
16 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 

3.5 Voorstelling van het Reduktieburo 

51. Als jij het RB zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan moeten doen? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 51 

stoffige stuc:lent:ent,olml 
inteltectuele detai 

koopjesparadijs 
anders 

De open antwoorden op deze vraag zijn opgenomen in bijlage 5. 
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4 Belangrijkste conclusies 

Vraag 2: De meeste klanten zijn allanger lid. Voorzichtig kan gesproken worden van 'eenmaal 
klant, altijd klant' van het RB. 

Vraag 3: Bijna 80% doet minimaal 1 keer per maand inkopen. Er kan dus gesproken van een 
grote vaste klantenkring, die zeer regelmatig de winkel bezoekt. 

Vraag 4: De meeste mensen (92%) hebben hun pasje altijd bij zich als ze inkopen gaan doen. 

Vraag 5: Bijna driekwart doet weI eens aankopen voor familie en kennissen. Dit maakt je 
klantenkring veel groter dan het aantalleden. 

Vraag 6 en 7: Vrijwel iedereen weet dat het RB non-profit en voor en door studenten is .. 

Vraag 8 en 9: De spreiding in het tijdstip van inkopen is groot. Zestig procent komt tangs voor 
of na afloop van een college. Bij andere redenen wordt meestal 'minder drukte' aangegeven. 

Vraag 10: Driekwart zou ook 's ochtends aankopen doen als het RB dan geopend zou zijn. Of 
dit zou leiden tot meer aankopenlklanten of tot een verspreiding van de klanten over meer 
uren kan ruet gezegd worden. 

Vraag 11 en 12: De vakantieregeling mag met bijna 90% bekendheid als ruim voldoende 
bekend verondersteld worden. Wat vaker open (ook in verband met foto's) kan volgens ruim 
40 % van de respondenten echter geen kwaad. 

Vraag 13 tot en met 19: Het RB scoort erg goed op de algemene kenmerken. AIleen de 
indeling van de winkel wordt ruet door iedereen even hoog gewaardeerd (24% 
onoverzichtelijk tot zeer onoverzichtelijk). 

Vraag 20 en 21: De wachttijden worden door bijna de helft erg vaak tot vaak te lang 
gevonden. Hier moet zeker rekening mee gehouden worden (zie ook de kruistabel 20*21). 
Voor ruim 25% is dit dan ook een reden om soms de inkopen bij een andere winkel te gaan 
doen. 

Vraag 22: Ruim een kwart krijgt te maken met klachtafhandeIing, bijna 80% hiervan vindt 
deze voldoende tot goed. 

Vraag 23 tot en met 35: De klant geeft wat hij vindt dat hij zelfveel, weinig en ruet koopt bij 
het RB (achterliggende gedachte: een klant die veel koopt van iets zal voor dat produkt 
waarschijnIijk een vaste klant zijn voor het RB en daarvoor speciaal langs komen, 'weirug' zal 
eerder duiden op een impulsaankoop). De 'winnaars' in de categorie veel zijn achtereenvolgens 
foto/dia ontwikkelenlafdrukken, alledaagse schrijfwaren en foto/dia rolletjes. Bij 'weinig' 
waren de 'winnaars' CD's (op voorraad en bestelling), alledaagse schrijfwaren, cassettes, 
diskettes en batterijen. 

Vraag 36 tot en met 39: Groot verschil tussen de artikelen op bestelling (pC's, hifi en 
fotocamera's) en de rekenmachines (meestal op voorraad). Rekenmachines scoren met bijna 
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80% hoog op de vraag of ze hem bij het RB zouden kopen. De andere artikelen scoren 
duidelijk lager (van 32% tot 43%). Redenen: al in bezitlniet nodig en voor PC's en hifi worden 
ook erg vaak garantie/service en de prijs genoemd. De bekendheid van de verkoop van deze 
produkten is erg hoog (nagenoeg 100%). Levertijd wordt minder als een probleem ervaren. 

Vraag 40: Driekwart mist geen produkten in het assortiment van het RB. 

Vraag 41 en 42: De Reduktiekrant wordt opvallend aandachtig gelezen en ruim 50% bewaart 
hem voor langere tijd. Het opsturen wordt door driekwart als nuttig ervaren. 

Vraag 43: Tachtig procent is tevreden met de krant zoals hlj nu bestaat. Voorgestelde 
wijzigingen door de overige klanten zijn: vaker verschljnen, kleiner formaat en een betere lay
out (zie ook open antwoorden). 

Vraag 44 tot en met 50: 'De poster en de Cursor worden goed gelezen. De advertenties bij 
derden trekken maar minirnale aandacht. Zie ook de kruistabellen voor een nadere analyse van 
HBO- en TUE-klanten en de promotie. De promotionele activiteiten wordt door bijna de helft 
gezien als een reden om inkopen te gaan doen bij het RB (dit is een hoge score voor dit 800rt 

activiteiten). Vooral de posters als medium en de CD-aanbiedingen als produkt worden 
genoemd (zie wederom de open antwoorden). 

Vraag 51: Het RB wordt door de meeste klanten gezien als koopjesparadijs. De open 
antwoorden bevatten een aantal interessante omschrijvingen. 
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5 Kruistabellen en conclusies 

In dit hoofdstuk worden verscbillende mogelijke verbanden bekeken met behulp van 
kruistabellen. Over het algemeen is aIleen de kruistabel met percentages afgedrukt, voor 
aanwllende kruistabellen wordt verwezen naar bijlage 8. 

5.1 TUE vs HBO 

De volgende kruistabellen zijn bekeken om te kijken of er verschillen zijn tussen HBO-klanten 
en TU-klanten. De categorie 'anders' is te klein om verantwoorde conclusies aan te verbinden 
en wordt derhalve buiten beschouwing gelaten. 

Instellingmet aantal jaren lid 
KRUISTABEL VRAAG 1 & VRAAG 2 

instell ing 

blan HogeAnde 
1# jaar lid co TUE Ehv rs tot 

blanco 1% 0% 
0 11% 9% 6% 10% 
1 20% 33% 19% 23% 
2 20% 26% 38% 23% 
3 27% 24% 25% 26% 
4 13% 3% 10% 
5 6% 3% 5% 
6 1% 2% 1% 
7 1% 0% 
8 13% 1% 

tot 100% 100% 100% 100% 

De TUE'ers zijn gemiddeld al wat langer lid dan de HBO'ers. 

Instelling met hoe vaak inkopen 

KRUISTABEL VRAAG 1 & VRAAG 3 

instell ing 

blan Hoge Ande 
Hoe vaak inkopen co ruE Ehv rs tot 

blanco 
minimaal 1 x per 2 w 27% 40% 50% 32% 1 x per 2 tot 4 weke 48% 48% 25% 47% minder dan 1 x per 4 25% 12% 25% 22% 

tot 100% 100% 100% 100% 

HBO'ers kopen gemiddeld wat vaker iets bij het RB dan TUE'ers. 
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Instelling met tijdstip inkopen 

KRUISTABEL VRAAG 1 & VRAAG 8 

instell i09 

blan 
Tijdstip inkopen co 

blanco 
van half een tot twe 

van twee tot vier 
van vier tot half ze 

tot 

Hoge Ande 
TUE Ehv rs 

8% 14% 19% 
26% 22% 6% 
33% 33% 19"" 
33% 31% 56% 

100"1! 100% 100"" 

Er is nauwelijks verschil in de tijdstippen van inkopen. 

Instelling met reden tijdstip inkopen 
KRUISTABEL VRAAG 1 & VRAAG 9 

instelling 

blan HogeAnde 
Reden tijdstip inkop co ruE Ehv rs 

blanco 4% 5% 13% 
aanvang/afloop colle 57% 76% 44% 

anders 40% 19"1! 44% 

tot 100% 100% 100% 

HBO'ers komen vaker vocr of na een college hun inkopen doen. 

Instelling met's ochtends inkopen 

KRUISTABEL VRAAG 1 & VRAAG 10 

instelli09 

blan Hoge Ande 
IS Ochtends inkopen co TUE Ehv rs 

blanco 1% 
ja 16% 24% 6% 

soms 58% 53% 38% 
nee 25% 22% 56% 

tot 100% 100% 100% 

Geen noemenswaardige verschillen bier. 
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10% 
24% 
32% 
34% 

100% 

tot 

4% 
60% 
35% 

100% 

tot 

0% 
18% 
56% 
26% 

100% 
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Instelling met vakantieregeling 

KRUISTABEL VRAAG 1 & VRAAG 11 

instell ing 

blan Hoge Ande 
Vakantieregeling co TUE Ehv rs tot 

blanco 
ja 87% 93% 88% 88% 

nee 13% 7% 13% 12% 

tot 100% 100% 100% 100% 

HBO'ers zijn zelfs nog iets beter op de hoogte van de vakantieregeling dan TUE'ers. 

Instelling met cursiefjes 
KRUISTABEL VRAAG 1 & VRAAG 44 

instell ing 

blan 
Cursiefjes co TUE 

blanco 1% 
altijd 56% 

soms 38% 
nooit 4% 

n.v.t. 2% 

HogeAnde 
Ehv rs 

12% 31% 
29"" 25% 

9% 13% 
50% 31% 

tot 100% 100% 100% 

tot 

1% 
44% 
35% 

S% 
15% 

100% 

Ook door HBO'ers worden de cursiefjes (verrassend) veel gelezen. 

Instelling met Hogeschoolkrant 
KRUISTABEL VRAAG 1 & VRAAG 46 

instell ing 

blan Hoge Ande 
Hogeschoolkrant co ruE Ehv rs 

blanco 2% 
altijd 1% 21% 

$OllIS 1% S3% 6% 
nooit 3% 26% 13% 

n.v.t. 94% 81% 

tot 100% 100% 100% 

tot 

2% 
5% 

13% 
9% 

71% 

100% 

Bijna driekwart van de HBO'ers leest de RB-mededelingen 80ms tot altijd. Ondanks de gennge 
algemene leesdichtheid van de Hogeschoolkrant is het schijnbaar toch een interessant medium 
voorhetRB. 
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Instelling met maandp~ster 
KRUISTABEL VRAAG 1 & VRAAG 47 

instelling 

blan Hoge Ande 
Maandposter co TUE Ehv rs 

blanco 1% 
altijd 44% 50% 38% 

soms 44% 43% 6% 
nooit 9% .7% 31% 

n.v.t. 2% 25% 

tot 100% 100% 100% 

tot 

1% 
45% 
41% 
10% 

3% 

100% 

Door zijn grote bereik onder beide doelgroepen blijft de poster het belangrijkste medium voor 
promotieactiviteiten. 

5.2 Drukte en wachttijden 

Tijdstip inkopen met reden tijdstip inkopen 
KRUISTABEL VRAAG 8 & VRAAG 9 

Tijdstip inkopen 

blan van van van 
Reden tijdstip inkop co half twee vier 

blanco 29% 1% 4% 
aanvang/afloop colle 33% 90% 41% 67% 

anders 38% 10% 58% 30% 

tot 100% 100% 100% 100% 

tot 

4% 
60% 
35% 

Van half een tot half twee en van vier tot half zeven komen voornamelijk klanten van voor of 
na hun college. Let ook op de bijna 60% 'anders') die van twee tot vier komen. Ben groot 
aantal wide bier als reden 'minder druk' in (zie open antwoorden). 
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Reden tijdstip inkopen met's ochtends inkopen 

KRUISTABEL VRAAG 9 & VRAAG 10 

Reden tijdstip inkopen 

blan aanv ande 
's Ochtends inkopen co coll rs tot 

blanco 1% 0% 
ja 27% 18% 16% 18% 

soms 45% 57% 55% 56% 
nee 27% 25% 28% 26% 

tot 100% 100% 100% 100% 

Hier is weinig over te zeggen. 

Reden tijdstip inkopen met te lange wachttijden 
KRUISTABEL VRAAG 9 & VRAAG 20 

Reden tijdstip inkopen 

blan aanv ande 
Te lange wachttijden co coll rs tot 

blanco 
erg vaak 1% 6% 3% 

vaak 45% 41% 44% 42% 
neutraal 9% 32% 19% 27"" 

soms 45% 20% 21% 22% 
zelden 5% 10% 7% 

tot 100% 100% 100% 100% 

De wachttijden worden redelijk vaak te lang gevonden, ongeacht de reden van het inkopen. 

Reden tijdstip inkopen met drukte reden andere winkel 
KRUISTABEL VRAAG 9 & VRAAG 21 

Reden tijdstip inkopen 

blan aanv ande 
Drukte reden andere co coll rs 

blanco 
regelmatig 1% 1% 

soms 27% 25% 34% 
nooit 73% 74% 65% 

tot 100% 100% 100% 

tot 

1% 
28% 
71% 

100% 

Klanten die om een andere reden dan colleges op een bepaald tijdstip inkopen komen doen zijn 
wat vaker geneigd naar een andere winkel te gaan. Dit is integenstelling met het feit dat velen 
dan komen omdat het dan Minder druk is. 
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Te lange wachttijden met drukte reden andere winkel 

KRUISTASEL VRAAG 20 & VRAAG 21 

Te lange wachttijden 

blan erg vaak neut soms zeld 
Drukte reden andere co vaak raal en tot 

blanco 
regeLmatig m 1% 

soms 29% 43% 20% 11% 19% 28% 
nooit 43% 57% 80% 89% 81% 71% 

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

De verdeling loopt conform de verwachtingen. De perceptie van de wachttijd is dus van grote 
invloed of er een andere winkel bezocht moet worden! 

5.3 Assortiment 

Breedte assortiment vs mis je produkten 
KRUISTASEL VRAAG 14 & VRAAG 40 

Assortilllent 

blan erg smal neut bree erg 
Mis je produkten co smal raal d bree 

blanco 
nee 
ja 

tot 

10% 1% 8% 
64% 60% 81% 82% 
36% 30% 18% 11% 

100% 100% 100% 100% 

Er is een licht verband te onderscheiden. 

Enqueteversiag 34 

• 

. tot 

4% 
75% 
21% 

hoo% 
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5.4 Reduktiekrant 

Gebruik Reduktiekrant met veranderen Reduktiekrant 
KRUISTABEL VRAAG 41 & VRAAG 42 

, Gebruik Reduktiekrant 

blan ik vluc sele aand nesl 
Opsturen Reduktiekra co lees door leze leze agwe 

blanco 100% 4% 
nuttig 38% 29% 79% 80% 83% 

niet ontvangen 25% 4% 5% 7% 11% 
zou van mij niet hoe 38% 63% 15% 12% 7% 

tot 100% 100% 100"" 100% 100% 100% 

tot 

1% 
75% 

9% 
16% 

100% 

Belangrijk:ste conclusie (want grootste groep): 20% van de aandachtige lezer zou iets aan de 
Reduktiekrant veranderd willen zien (zie ook open antwoorden). 

Gebruik Reduktiekrant met opsturen Reduktiekrant 
KRUISTABEL VRAAG 41 & VRAAG 43 

Gebruik Reduktiekrant 

blan ik vluc sele aand nasl 
Veranderen Reduktiek co lees door leze leze agwe tot 

blanco 100% 13% 4% 2% 2% 
nee 88% 67% 90% 90% 77% 80% 
ja 29% 10% 10% 20% 17% 

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

Het opsturen wordt door de lezers gewaardeerd, voor de overige klanten is het wat minder 
interessant. 

35 Reduktieburo 



6 Enquete eerstejaars 

Zoals at venneld zijn de resultaten door omstandigheden verloren gegaan. Enkele 
opmerkingen kunnen desalniettemin gemaakt worden (in overleg met de voorzitter van het RB 
opgeste1d). 

Vraag 1: Ongeveer de helft was TUE'er en de andere helft was HBO'er. 

Vraag 2: Ongeveer driekwart heeft de Reduktiekrant ontvangen. Bij de TUE'ers was dit 
percentages iets lager in verband met naplaatsingen. Een klein aantal mensen wist ruet zeker of 
ze hem hadden ontvangen. 

Vraag 3 en 4: Over het atgemeen werd de Reduktiekrant aandachtig gelezen en hoog 
gewaardeerd. 

Vraag 5,6 en 7: Het Reduktieburo is niet (bijzonder) opgevallen tijdens de intro. AIleen op de 
Bunkermarkt (TUB) en op de HlF-markt (HBO) werd het beter gedaan. Het RB heeft bij het 
overgrote dee1 een positieve indruk achtergelaten. De INTRO-slogan werd unaniem herkend. 

Vraag 8: Eerstejaars zijn, naast de INTRO-promotie-activiteiten, op het RB geattendeerd door 
de Reduktiekrant en INTRO-begeleiders. 

Vraag 9: Bijna iedereen is het duidelijk geworden wat het RB inhoudt. 

Vraag 10: De meeste eerstejaars hebben de intentie om lid te worden. 
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7 Enquete potentiele leden 

Zoals al eerder venneld is in overleg met de Bedrijfskundewinkel en de opdrachtgever 
besloten dit gedeelte uit te stellen. De vragenlijst is desalniettemin bijgevoegd in de bijlagen. 
De enquete kan opgestuurd of uitgedeeld (en ingenomen) worden tijdens de 'RB on tour"· 
aetie (hogere respons!). 
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Bijlagen 
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Opdrachtformulering 
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Opdrachtnaam 
Opdrachtcodet. 
Opdrachtbegeleiden 

Opdrachtgever: 

Reductieburo 
93.19.016 
Marianne Jansen 
040-464029 
Red*eburo, Robbert Bakker 
J.F. Kennedylaan 3 
5612 AB Eindhoven 
telefoon: 040-440366 

Het Redu~ieburo is een studentenwinkel waar produkten te verkrijgen zijn tegen 
"studentvriendelijke" prijzen. Het Redubieburo is gevestigd in de Bunker en het 
assortiment van het ReduCtieburo bestaat uit vijf hoofdgroepen: 
- foto's ontwikkelen en fotoartikelen 
- schrijf- en tekenmateriaal 
- CD's en cassettes 
- rekenmachines en computers 
- hifi 

Het Redu,hieburo vraagt om een onderzoek naar de wensen en meningen van haar 
huidige en potentiele klanten om in de toekomst beter op hun behoeften te kunnen 
inspelen. 

Vragen die hierbij beantwoord moeten worden zijn: 
* Waarom zijn er met meer stu~enten lid ~an het Redui;tieburo, want de prijzen zijn 

vaak een stuk g~er dan m andere wmkels. 
* 

* 

Wat is het beeld van de student over het Redubtieburo? Weten ze dat het een non
profit organisatie is? Weten ze dat het een stuk goedkoper is (ongeveer 30%) dan 
andere winkels? Weten ze wat er iiberhaupt te koop is? 
Wat vindt de student van de service, het assortiment, de openingstijden, het 
lidmaatschap en de reclame naar buiten toe van het Red~ieburo? 

Voor het beantwoorden van deze vragen kan gedacht worden aan interviews en enquetes 
uitdelen op de TUE, HBO, het Redukl:ieburo en in de stad en enquetes te versturen aan 
studenten. L. '1 

• 
Bij het maken van. ~ de aggeennllijst is de volgende informatie handig am te weten: 
* Er zijn pngeve¢f BOO!) TUE studenten en 20.000 HBO studenten in Eindhoven terwijl 
het Reduttieburo' slee' ts 6000 leden heeft. Men denkt bij het Redubieburo dat veel 
mensen via iemand anders este en. ? 
* Op het moment worden de aanbiedingen bekend gemaakt in de cursor en in HBO
bladen en op een maandposter. 
* Het RedUlpeburo is nu geopend van 12.30 tot 18.30 uur op werkdagen. Van 12.30 tot 
14~OO is het altijd erg druk, mensen kunnen nauwelijks de winkel in. Van 14.00 tot 16.00 
uur is het minder druk en van 16.00 tot 18.30 weer drukker. Aan grotere ruimte voor het 
Reduktieburo wordt gewerkt en eventueel wordt er aan gedacht om de openingstijden te 

'verlengen (dit is atbankelijk van wat er uit het onderzoek naar voren komt). 
. '" Een lidmaatschap is nodig om dingen te kunnen bestellen omdat er anders erg veel 
extra rompslomp is am namen te registreren. 
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· De Bedrijfskundewinkel 
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Beste opdrachtuitvoerder, 

Voordat je van start gaat met de (onderzoeks-)opdracht van de Bedrijfskundewinkel 
zullen we je wat aanvullende informatie geven over het weI en wee van de Bedrijfs
kundewinkel. Met dit schrijven willen we je van wat praktische informatie voorzien. 

De blauwe folder van de Bedrijfskundewink:el geeft enige achtergrondinformatie. We 
willen benadrukken dat de Bedrijfskundewinkel op pro-deo basis werkt voor bedrijven of 
particulieren die Diet de capaciteiten hebben om het probleem zelf op te lassen c.q. te 
laten uitvoeren door een professioneel adviesbureau. 

AIle kosten van het onderzoek zijn in principe voor rekening van de Bedrijfskundewink:el, 
echter voordat de uitgaven plaatsvinden moet er contact met de opdrachtbegeleider zijn 
geweest om de uitgaven te controleren. 
Gemaakte kosten zonder goedteuring van de Bedrijfskundewinkel worden Diet veqoed. 
Oot goedgekeurde tosten zonder kassabon worden Diet vergoed. De Bedrijfskundewinkel 
heeft slechts een beperkt budget en kan daarom niet de garantie geven onbeperkt kosten 
van het onderzoek te vergoeden. Indien nodig zullen wij in overleg met de opdrachtgever 
treden om tot een overeenstemming te komen in hoeverre van beide ooten kan worden 
bijgedragen in de kosten. 

De Bedrijfskundewink:el biedt de mogelijkheid, tijdens het uitvoeren van de opdracht, 
gebruik te maken van een aantal faciliteiten binnen de winkel en de TUB, namelijk: 

• de Bedrijfskundewink:el beschikt over een eigen bibliotheek, met literatuur en 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

informatie betreffende (advies )instellingen, gericht op midden- en kleinbedrijf. 
Ook rapporten van vorige opdrachten kunnen waardevolle informatie bezitten; 
de Bedrijfskundewinkel heeft bescbikking over een kopieersleutel, die op 
aanvraag bij een winkelier uitgereikt kan worden. Dit betekent ook dat kopi-
eerkosten gemaakt bij een copy-center niet vergoed worden; alle kopieen kun
nen met de kopieersleutel gemaakt worden; 
in de Bedrijfskundewink:el is een telefoon aanwezig waar gebeld kan worden; 
faxen kan ook in overleg met opdrachtbegeleider en portier; 
als eerste dient, na het eerste gesprek met de opdrachtgever, een duidelijke 
probleemomschrijving, plan van aanpak en tijdsplanning te worden gemaakt. 
Deze zal in samenwerking met de opdrachtbegeleider worden doorgenomen. 
alle post moet op briefpapier van de Bedrijfskundewink:el in TUE-enveloppen 
(af te halen in de Bedrijfskundewinkel), voorzien van een Bedrijfskundewink:el-
stempel, op de TUB worden verstuurd. Indien er een enquete verstuurd moet 
worden kan dit het beste gebeuren in 
samenwerking met de opdracht-begelei-der van 
de Bedrijfskundewink:el. Deze kan je namelijk 
nuttige tips geven met betrekking tot de 
postkamer en dergelijke. 
voordat er een enquete verstuurd wordt, dient ~.I!DRI.J"'SItUNDI! 
deze door de begeleider zijn nagekeken· op ~ vv ink .. I 
fouten en dergelijke; 

• onderneme·r.advi ••• n een concept-emdverslag dient bij de begeleider 
ingeleverd te worden, deze controleert, com-
geert het versiag. Daarna moet het eindverslag worden uitgeprint op de 
laserprinter in de Bedrijfskundewinkel. 

Enqulteverslag 43 Reduktieburo 



Richtlijnen betreffende de opzet van het verslag zijn te vinden in bijlage I.; 
• in het eindverslag komen twee vellen van sponsors van de Bedrijfskundewinkel, 

die de beloning betaten; 
• afspraken over de eindbespreking met de opdrachtgever moeten pas gemaakt 

worden nadat de verslagen terug zijn van de REPRO omdat het moeilijk te 
voorspeUen is hoelang verslagen bij de REPRO liggen; 

• het kopieren/inbinden van bet eindverslag gebeurt door de REPRO, dit wordt 
geregeld door de Bedrijfskundewinkel; 

• in 1993 wordt begonnen met de uitreiking van de "Bedrijfskundewinkel-award" 
voor het beste onderzoeksrapport van bet jaar; 
Hoe deze prijs eruit ziet is op dit moment nog niet bekend. 

Niet vergoed worden: 
-reiskosten (OV-kaart); 
-telefoonkosten (in de winkel kan gebeld worden); 
-porto-kosten thuis gemaakt (in de winkel zijn TUB enveloppen aanwezig); 
-laser-printer-kosten. een laserprinter is in de Bedrijfskundewinkel aanwezig; 
-kopieerkosten, kopieersleutel is in de Bedrijfskundewinkel; 
-inbindkosten, dit moet door de REPRO gebeuren. 

Wij wensen je veel succes met het uitvoeren van de opdracht en mochten er zich 
problemen voordoen, neem dan even contact op met iemand van de Bedrijfskundewinkel. 
Verder steUen we het op prijs indien je regelmatig iets van je laat horen en ons inlicht hoe 
het staat met de opdracht. 

Het bestuur van de Bedrijfskundewinkel. 
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I 

Bijlage I: De opzet van het rapport 

De eindrapportage behoort onder andere uit de volgende punten te bestaan: 
-titeJpagina; 

• titel van het onderzoek; 
• opdrachtnaam (volgens de Bedrijfskundewink.el); 
• opdrachtcode (volgens de Bedrijfskundewinkel); . 
• auteur( s); 
• datum en plaats; 

-Sponsorvel van Rank Xerox; 
• ''Oit rapport is uitgepritit. ..•. ", verkrijgbaar in de Bedrijfskundewiokel; 

-Voorwoord; 
• met o.a. wat de Bedrijfskundewink.el is en doet (bijvoorbeeld: De 
Bedrijfskundewinkel is een door studenten gerund adviesbureau met als doel op Diet 
commerciele basis onderzoek te verrichten voor diegenen, die Diet over de 
capaciteiten beschikken om een professioneel adviesbureau in te schakelen); 

-Inhoudsopgave; 
-Inleiding; 

• bier wordt begoonen met paginanummeriog; 
-ProbleemdefiDiEring & onderzoeksopzet & resultaten 

• eigen invulling geven; 
-Conclusies & aanbeveJingen; 
-LiteratuurIijst 
-Bijlagen; 
-Sponsorvel (ldeurkopie). 
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Berekening respondentenaantallen 

Voor het bereken van de respondentenaantallen is de volgende formule gebruikt: 

n=(Z;)' pq 

Dit levert voor de verschillende enquetes het volgende op: 

• Voor leden: 90% betrouwbaarheidsinterval. Maximale afwijking 5% (nauwkeurigheid). 

n=273 --> 300 

• Voor potentiele klan ten: 90% betrouwb. en 10% nauwkeurigheid. 

n=69 -> 150HBO/150 TUE 

• Eerste jaars: 90% betrouwb. en 10% nauwkeurigheid. 

n=69 -> 100 

(rekeninghoudend met onvolledige respons) 

Enqueteveraiag 46 Reduktieburo 



Vragenlijst leden 
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Technische Universiteit t~ Eindhoven 

Uwkenmerk Ons kenmerk 

Onderwerp 

Reduktieburo-enquete 

Bedrijfskundewinkel 

Paviljoen U1 

Poslbus 513 
5600 MB Eindhoven 

Telefoon (040) 47 3415/474141 
Telefax (040) 451275 
Gironummer 5494243 

Datum Oktober '93 

Voor je ligt een enquete van het Reduktieburo Eindhoven. De enquete wordt uitgevoerd door 
de Bedrijfskundewinke), een door studenten gerund adviesbureau van de Technische 
Universiteit Eindhoven. Het Reduktieburo wi) in de toekomst graag beter kunnen inspelen op 
de behoeften van klanten. Middels deze enquete wil het Reduktieburo de wensen en eisen van 
leden inventariseren. Hiervoor vragen we jouw medewerking. 
Het inwllen van deze vragenJijst kost ongeveer 10 minuten. Je kunt hem inJeveren in de 
daarvoor bestemde box in het Reduktieburo. 
Onder degenen, die meewerken aan dit onderzoek, zaI een waardebon t.w.v. 125,- worden 
verloot. Hiervoor moet je aan het eind je naam en adres inwllen. Als je anoniem wilt blijven, 
kan dat natuurlijk ook. Na verwerking van de gegevens zullen de enquetes vernietigd worden. 
Alvast bedankt voor je medewerking. 

Deze enquete is bedoeld voor leden van het Redulaieburo. Mocht jij geen lid zijn, dan 
verzoeken wij je om de enquele oningevuld aan een medewerker lerug Ie geven. 
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Sommige vragen beschikken over een zogenaamde 5-puntsschaal. Hierbij zijn er vijf 
keuzemogelijkheden, die varieren van negatie! tot positiej. De uitersten staan aan weerszijden 
van de schaal. {bijv.: Waardeloos < > < > < > < > < > Uitstekend} 

Allereerst willen jullie wat aIgemene vragen stellen. 

1. Aan welke instelling studeer je? 
< > Technische Universiteit Eindhoven 
< > Hogeschool Eindhoven 
< > Anders, n1.: ... 

2. Hoeveel jaar ben je allid geweest van het Reduktieburo (dus vo6r '93/'94)? 
... jaar 

3. Hoe vaak doe je inkopen bij het Reduktieburo? 
< > minimaal een keer per 2 weken 
< > een keer per 2 tot 4 weken 
< > Minder dan eens per 4 weken 

4. Als lid van het Reduktieburo heb je een reduktiekaart. Heb jij je pasje bij je als je inkopen 
doet? 

< > ja < > soms < > nee 

5. Veelleden doen gerege1d aankopen voor familie en kennissen. Koop jij weI eens iets voor 
anderen? 

< > ja < > nee 

6. Het Reduktieburo is een non-profit organisatie. Wist je dit? 
< > ja < > nee 

7. Ook achter de schermen wordt het Reduktieburo volledig gerund door studenten. Wist je 
dit? 

< > ja < > nee 

De volgende vragen gaan over de openingstijden van het Reduktieburo, zowel tijdens 
collegeweken als tijdens vakanties. 

8. Op welk tijdstip doe jij het merendeel vanje inkopen bij het Reduktieburo? 
< > van half een tot twee 
< > van twee tot vier 
< > van vier tot half zeven 

9. Waaromkomjejuist op dit tijdstip langs? 
< > Omdat het voor aanvang of na afloop van een college, instructie of praktikum is. 
< > Om andere redenen, nl.: ... 

10. Als het Reduktieburo ook 's ochtends (bijvoorbeeld vanaftien uur) geopend zou zijn, zou 
jij je inkopen dan voortaan 's ochtends doen? 

< > ja < > 80ms < > nee 
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11. Het Reduktieburo is in alle vakanties (volgens het TUB-rooster) een keer per week 
geopend, namelijk op woensdag van half een tot half zeven. 
Ben je bekend met deze speciale vakantieregeling? 

< > ja < > nee 

12. Is het Reduktieburo voldoende vaak geopend tijdens de vakanties? 
< > ja < > nee, liever .... keer per week 

Met de volgende vragen proberen we jouw algemene indruk: van het Reduktieburo vast te 
stellen. 

13. Hoe scoort het Reduktieburo voor jou op de volgende punten? (vijfpuntsschaal) 
Prijs laag < > < > < > < > < > hoog 
Assortiment smal < > < > < > < > < > breed 
Ligging van het Reduktieburo ongunstig < > < > < > < > < > gunstig 
Klantvriendelijkheid medewerkers onvriendelijk < > < > < > < > < > vriendelijk 
Produktkennis medewerkers laag < > < > < > < > < > hoog 
Sfeer in het Reduktieburo ongezellig < > < > < > < > < > gezellig 
Indeling winkel onoverzichtelijk < > < > < > < > < > overzichtelijk 

14. Het komt weI eens voor dat het druk is in het Reduktieburo. Hoe vaak vind je dat de 
wachttijden bij het Reduktieburo voor jou te lang zijn? 

vaak < > < > < > < > < > zelden 

15. Is de drukte bij het Reduktieburo voor jou een reden om je inkopen bij andere winkel te 
doen? 

< > regelmatig < > soms < > nooit 

16. Soms gebeurt het dat artikelen die je koopt, kapot gaan. Hoe is je ervaring met de 
afhandeling van klachtenlproblemen bij het Reduktieburo? 

< > goed < > voldoende < > onvoldoende < > niet van toepassing 

17. Het Reduktieburo beschikt over een ruim assortiment artikelen, varierend van tekenwaren 
tot hifi. De meest verkochte artikelen heeft het Reduktieburo op voorraad, een ander dee! is 
aileen op bestelling leverbaar. Hoeveel van de volgende gangbare artikelen heb jij het afgelopen 
jaar gekocht? 

a. alledaagse schrijfwaren ("pen en papier") < > veel < > weinig < > geen 
b. andere schrijfwaren, nl: ...................... < > veel < > weinig < > geen 
c. cd's op voorraad < > veel < > weinig < > geen 
d. cd's op bestelling < > vee! < > weinig < > geen 
e. cassettes < > veeI < > weinig < > geen 
f. accessoires voor hifi, nl: .................... < > vee! < > weinig < > geen 
g. diskettes < > veel < > weinig < > geen 
h. computeraccessoires, nl: ................... < > veel < > weinig < > geen 
i. fotol dia ontwikkelenlafdrukken < > veel < > weinig < > geen 
j. foto/dia-rolletjes < > vee! < > weinig < > geen 
k. fotoartikelen, nl.: ............................... < > vee! < > weinig < > geen 
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1. batterijen < > vee! 
m. anders, nt.:........................................ < > vee! 

< > weinig 
< > weinig 

< > geen 
< > geen 

18. Behalve bovenstaande artikelen kan het Reduktieburo ook meer luxe-artikelen leveren. Het 
gaat hierbij dan om artikelen die slechts een keer worden aangeschaft. Welke van onderstaande 
artikelen heb je weI eens bij het Reduktieburo gekocht of zou je bij het Reduktieburo 
aanschaffen, als je ze zou willen kopen? 

a. fotocamera < > ja 
< > nee, omdat: 

b. hifi < > ja 
< > nee, omdat: 

c. computer < > ja 
< > nee, omdat: 

d. rekenmachine < > ja 
< > nee, omdat: 

< > het te duur is 
< > er te lange levertijden voor gelden 
< > ik niet wist dat het Reduktieburo dit verkocht 
< > overige redenen 

< > het te duur is 
< > er te lange levertijden voor gelden 
< > ik niet wist dat het Reduktieburo dit verkocht 
< > overige redenen, nt.: ... 

< > het te duur is 
< > er te lange levertijden voor gelden 
< > ik niet wist dat het Reduktieburo dit verkocht 
< > overige redenen, nt.: ... 

< > het te duur is 
< > er te lange levertijden voor gelden 
< > ik niet wist dat het Reduktieburo dit verkocht 
< > overige redenen, nl.: ... 

19. Zijn er produkten die jij mist in het assortiment van het Reduktieburo? 
< > nee < ~ ja, nl.: .......................................... . 

De volgende vragen gaan over de promotie-activiteiten die het Reduktieburo zoal ondemeemt. 
Het gaat onder meer over de Reduktiekrant, de Cursor en Hogescboolkrant. 

20a. Het Reduktieburo geeft 2 keer per jaar de Reduktiekrant uit, waarin informatie staat over 
het assortiment en de prijzen. 
Hoe gebruik jij de Reduktiekrant? (kies de omschrijving die je het best vindt passen) 

< > Ik lees hem niet. 
< > Ik blader hem vlucbtig door en gooi hem daama weg. 
< > Ik lees alleen over de artikelen die ik bij het Reduktieburo koop. 
< > Ik lees hem aandachtig om te weten te komen wat bet Reduktieburo te bieden 

heeft, maar na enkele weken gebruik ik hem niet meer. 
< > Ik gebruik hem a1s naslagwerk: ik kijk hem ook na enkele maanden nog weI 

eens in. 
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20b. Het Reduktieburo stuurt jaarlijks twee maal een exemplaar van de Reduktiekrant aan haar 
leden op. Wat vind je hiervan? 

< > Nuttig 
< > Heb geen Reduktiekrant ontvangen 
< > Zou van mij niet hoeven 

20c. Zou je aan de Reduktiekrant iets veranderd willen zien? 
< > Nee < > Ja, nl.: ................................. . 

In de Cursor, het huisorgaan van de TUE, publiceert het Reduktieburo wekelijks via cursiefjes 
en Reduktieburomededelingen. 
21 Lees jij de cursiefjes van het Reduktieburo in de Cursor? 

< > altijd < > soms < > nooit < > n.v.t. 

22 Lees jij de Reduktieburomededelingen in de Cursor? 
< > altijd < > soms < > nooit < > n.v.t. 

23 Ook in de Hogeschoolkrant staan af en toe mededelingen van het Reduktieburo. Lees jij 
deze mededelingen? . 

< > altijd < > soms < > nooit < > n.v.t. 

24 Het Reduktieburo verspreidt maandelijks een poster met een zestal aanbiedingen. Lees jij 
deze aanbiedingenposter? 

< > altijd < > soms < > nooit < > n.v.t. 

25 Zo nu en dan worden er door het Reduktieburo strooifolders verspreidt omtrent een 
speciale aktie of aanbieding. Lees jij deze strooifolders? 

< > altijd < > soms < > nooit < > n.v.t. 

26 Het Reduktieburo plaatst regelmatig advertenties in verenigingsbJaadjes of op 
activiteitenposters van derden. Lees jij deze advertenties? 

< > altijd < > soms < > nooit < > n.v.t. 

27. Zijn deze promotionele acties voor jou een reden om inkopen te gaan doen bij het 
Reduktieburo (zo ja, welke promotionele acties)? 

< > nee < > ja. nl ... 

Tot slot nog even een vraag over jouw voorstelling van het Reduktieburo. 

28. Als jij het Reduktieburo zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan do en? 
< > de stoffige studententoko 
< > de intellectuele detailhandel 
< > het koopjesparadijs voor de prijsbewuste student 
< > anders, nl .... 

Enqueteverslag 52 Reduktieburo 



Reduktieburo-enquete voor leden Pagina6 

Zou jij je medewerking willen verlenen aan een eventueel vervolginterview? 
< > ja < > nee 

Als je in aanmerking wilt komen voor een waardebon van £25,- en/of bereid bent mee te 
werken aan een vervolginterview, dan verzoeken wij je om hieronder naam, adres en 
telefoonnr. in te wUen. 
Naam: .... 
Adres + Woonplaats: ... 
Telefoonnr.: .... 

Enqulteveralag 53 Reduktieburo 



· Vragenlijst eerstejaars 

Enquelevers/ag 54 Reduktieburo 



Reduktieburo-enquete 
Voor je ligt een enquete van het Reduktieburo Eindhoven. Het Reduktieburo wil geaag weten 
waarom sonunige studenten weI en anderen geen lid worden van het Reduktieburo. Daarvoor 
dient deze vragenlijst. De enquete wordt uitgevoerd door de Bedrijfskundewinke~ een door 
studenten gerund adviesbf!,reau van de Technische Universiteit Eindhoven. 
We vragenjouw medewerking om hem in te vullen. Het invullen kost ongeveer 5 minuten. Je 
kunt hem middels bijgesloten antwoordenvelop terugsturen. 
Onder degenen, die meewerken aan dit onderzoek, za1 een waardebon t.w.v. £2.5,- worden 
verloot. Hiervoor moet je aan het eind van de enquSte je naam en adres invullen. Als je graag 
anoniem wilt blijven, dan is dit natuurlijk ook mogelijk. 
Na verwerking van de gegevens zullen de enquetes vernietigd worden. Adressen zijn verkregen 
via TU en Hogeschool en zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden. 

Deze enquete is speciaal bedoeld voor studenten die nu geen lid zijn van het Reduktieburo en 
ook afgelopen jaar ('92/'93) geen lid zijn geweest. Mocht jij, ondanks onze zorgvuldige 
selecne, niet aan deze eis voldoen, dan verzoeken wi} jou om de enquete oningevuld terug Ie 
sturen o. v. v. "Lid". Bij voorbaat dank. 
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Sommige wagen beschikken over een zogenaamde 5-puntsschaal. Hierbij zijn er viff 
keuzemogelijkheden, die varieren van negatiej tot positieJ De uitersten staan aan weerszijden 
van de schaal. {bijv.: Waardeloos < > < > < > < > < > Uitstekend} 

1. Aan welke instelling studeer je? 
< > TUB < > Hogeschool Eindhoven < > Anders, n1: ..................... . 

2. Hoe lang studeer je a1 in Eindhoven? 
VanafI9 .... 

3. Benje bekend met het Reduktieburo? 
< > ja < > nee 

Ga by 'ja' verder met vraag 4, by 'nee' met vraag 8. 

4. Ben je ooit lid geweest van het Reduktieburo? 
< > ja, .... jaar < > nee 

Ga by 'ja' verier met vraag 5, by 'nee' met vraag 6. 

5. Als je ooit lid bent geweest, wat was de reden om dit lidmaatschap niet te verlengen? 

6. Ben je van plan om komend jaar lid te worden van het Reduktieburo? 
< > ja < > nee, omdat. ........................................................ . 

7. Maak je, ondanks dat je geen lid bent van het Reduktieburo, wei eens gebruik van de 
diensten van het Reduktieburo (bijv. via derden die weI lid zijn)? 

< > nooit < > 80ms < > regelmatig 
Ga If" naar de laatste vraag (vraag 9). 

8. Het Reduktieburo is een winkel zonder winstoogmerk:, voor en door studenten. Gevestigd in 
studentencentrum De Bunker levert het Reduktieburo een breed student-georienteerd 
assortiment voor de laagst mogelijke prijs. Dit scheelt al gauw tientallen procenten met de stad. 
Het assortiment loopt van tekenwaren tot computers, van hifi tot fotowaren en van CD's tot T
shirts. Studenten van HBO en TU kunnen lid worden van het Reduktieburo voor vijf gulden 
per jaar. 
Nu je het bovenstaande gelezen hebt, zou je dan lid willen worden van het Reduktieburo? 

< > ja < > nee, omdat. ........................................................ .. 

9. Zou jij je medewerking willen verlenen aan een eventueel vervolginterview? 
< > ja < > nee 

Als je in aanmerking wilt komen voor een waardebon van £25,- enlofbereid bent te werken aan 
een vervolginterview, dan verzoeken wij je om hieronder naam, adres en telefoonnr. in te 
wilen. 
Naam: ... 
Adres + Woonplaats: ... 
Telefoonnr.: ... 
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Reduktieburo-enquete 
Voor je Iigt een enquete van het Reduktieburo Eindhoven. Het Reduktieburo is een 
kortingswinkel voor en door studenten, waar je een uiteenlopend assortiment artikelen kunt 
kopen, tegen sterk gereduceerde prijzen. Het Reduktieburo besteedt jaarlijks veel tijd en 
moeite aan promotie-activiteiten om aankomende eerstejaarsstudenten van de Technische 
Universiteit Eindhoven en Hogeschool Eindhoven te attenderen haar bestaan. Het 
Reduktieburo wil graag middels deze enquete weten hoe effectief de promotie-activiteiten zijn, 
zodat het in de toekomst eventueel nog beter kan. 
Wij vragen nu aan jou, als aankomend eerstejaars, om onderstaande enquete even in te vullen. 
Het zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen. Je kunt hem afgeven bij een van de medewerkers 
van het Reduktieburo, te herkennen aan de groene promotie-shirts. 
Onder degenen, die meewerken aan dit onderzoek, zal een waardebon t.w.v. £25,- worden 
verloot. Je moet dan weI even aan het eind je naam en adres inwllen. Als je graag anoniem wilt 
blijven, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Voor de duidelijkheid: na verwerking van de 
gegevens zullen alle ingewlde enquStes worden vernietigd. 
Alvast bedankt voor je medewerking. 

Deze enquete is specijiek bedoeld voor aankomend eerstejaars van de Technische Universiteit 
Eindhoven en Hogeschool Eindhoven. Mocht jij niet tot deze doelgroep behoren, dan 
verzoeken wij je om de enquele oningevuld bij een Reduktieburo-medewerker in Ie leveren. 
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Vragenlijst potentU~le leden 
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Sommige vragen beschikken over een zogenaamde 5-puntsschaal. Hierbij zijn er viii 
keuzemogelijkheden, die varieren van negatief tot positie! De uitersten staan aan weerszijden 
van de schaal. {bijv.: Waardeloos < > < > < > < > < > Uitstekend} 

1. Aan welke instelling studeer je? 
< > Technische Universiteit Eindhoven < > Hogeschool Eindhoven < > Anders, n1.: ... 

Allereerst willen wij jullie een paar vragen stellen over de Reduktiekrant. Het Reduktieburo 
stuurt namelijk elk jaar een informatiekrantje aan alle aankomend eerstejaars van de 
Hogeschool en de Technische Universiteit, de zogenaamde Reduktiekrant. Hierin staan 
informatie over de artikelen die het Reduktieburo verkoopt en de prijzen ervan. 

2. Heb jij de Reduktiekrant ontvangen? 
< > Ja < > Nee < > Weetniet 
(bij 'Nee' of 'Weet niet' verder gaan bij vraag 5) 

3. Hoe aandachtig heb je de Reduktiekrant gelezen? 
Vluchtig < > < > < >. < > < > Aandachtig 

4. Wat vind je van de Reduktiekrant? 
Slecht < > < > < > < > < > Goed 

Ook willen we graag een paar vragen stellen over de promotie-activiteiten van het 
Reduktieburo in de INTRO-week. Deze wordt jaarlijks aangegrepen om bekendheid te kweken 
bij aankomend eerstejaars van Hogeschool en Technische Universiteit. Het Reduktieburo is de 
afgelopen week op een flink aantal plaatsen geweest, waar ook eerstejaars aanwezig waren. 

5. Wat vond je van de presentatie van het Reduktieburo op de volgende plaatsen? 
Maandag: Aankomst eerstejaars op de Technische Universiteit. 
Onopvallend < > < > < > < > < > Opvallend < > Niet gezien 
Dinsdag: Bunkermarkt 
Onopvallend < > < > < > < > < > Opvallend < > Niet gezien 
Woensdag: Sporttoemooi 
Onopvallend < > < > < > < > < > Opvallend < > Niet gezien 
Donderdag: Fietstocht in de binnenstad van Eindhoven 
Onopvallend < > < > < > < > < > 0pvallend < > Niet gezien 
Vrijdag: Standje op het HBO Intro Festival (IDF) 
Onopvallend < > < > < > < > < > Opvallend < > Niet gezien 

6. Hoe is het Reduktieburo in de INTRO-week op jou overgekomen? 
Negatief < > < > < > < > < > Positief < > N.v.t., niet gezien 

7. Tijdens de INTRO-campagne maakt het Reduktieburo gebruik van een slogan. Welke van 
onderstaande slogan is volgens jou de INTRO-slogan van dit jaar? 
< > Wees geen diefvanje eigen portemonnee, koop bij het RB! 
< > Duik mee naar onze bodemprijzen! 
< > Van de vrachtwagen gevallen? Nee, bij het RB gekocht! 
< > Ik wil gewoon veul! ... en vaak!, maar weI voor weinig! 
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Tot slot hebben we nog een paar algemene vragen. 
8. Ben jij nog op andere manieren geattendeerd op het Reduktieburo? 
< > Nee < > Ja, door. n. 

9. Is het voor jou door de promotie-activiteiten duidelijk geworden wat het Reduktieburo 
precies inhoudt? 
< > Ja < > Nee 

10. Ben je van plan om komend jaar lid te worden van het Reduktieburo? 
< > Ja < > Nee < > Misschien 

Wat is de voornaamste reden om weI/geen lid te worden? 

11. Ben jij bereid om je medewerking te verlenen aan een eventueel vervolginterview, indien , 
dit nodig mocht blijken? 
< > Ja < > Nee 

Als je in aanmerking wilt komen voor de waardebon van £25,- enlofbereid bent mee te werken 
aan een vervolginterview, dan verzoeken wij je om hieronder naam, adres en telefoonnr. in te 
vullen. 
Naam: .... 
Adres + Woonplaats: ... 
Telefoonnummer: ... 
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Open antwoorden enqu@te leden 

1. Aan welke instelling studeer je? 
Anders, nl: AIVE 5 

IVO 1 
PTH 3 
Moller Tilburg 1 
Hogeschool Den Bosch 2 
Medewerker TUB 1 

9. Waarom komje juist op dit tijdstip tangs? 
Om andere redenen, nl: Minder druk 42 

17. Gangbare artikelen. 
b. andere schrijfWaren, nl: 

f. accessoires voor hifi, nl: 

h. computeraccessoires, nl: 

k. fotoartikelen, nl: 

m. anders, nl: 

EnquOteversJag 

Geschikte tijd/komt zo uit 16 
Voordat ik naar huis ga 2 
Na stage 3 
In de buurt 7 

Tekenartikelen 
Rotring 
Lijn 
Klapper 
Correctievloeistof 
Geo 

Koptelefoon 
Naald 
Demagnitiseercassette 
Mengpaneel 
Videobanden 

Muis 
Diskettebak 
Mousepad 
Printerlint 
Printer 
Papier 
Inkth. 

Lijsten 
Albums 
Posters 
Negatiefinappen 
Papier 
Plakkers 
Puzzel 

T-shirts 
Ansichtstickers 
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10 
4 
3 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

4 
4 
3 
2 
1 
1 
1 

19 
11 
5 
1 
1 
1 
1 

6 
1 
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18. Meer luxe-artike1en. 
a. nee, overige redenen, n1: 

b.ne~overigeredenen,n1: 

c.ne~overigeredenen,n1: 

d.ne~overigeredenen,n1: 

Enquiteveriiag 

Nietnodig 
Had ik al 
Assortiment te klein 
Kennis te klein 
Zelf importeren 
Garantie 
Aanbieding elders 
Speciaalzaak 

Service 
AI in bezit 
Niet nodig 
Ivrn advies 
Te duur 
Geen luistermogelijkheid 
Garantie 
Geen Philips 
K waliteit te laag 
Speciaalzaak 

3 
4 
1 
2 
1 
2 
2 
2 

6 
26 
12 
4 

11 
5 

18 
2 
1 
1 

Niet nodig 20 
AI in bezit 26 
Garantielservice 22 
Geengeld 2 
Te duur 12 
Te druk/geen uitleg 2 
Direct bij Paradigit 3 
2e hands 2 
Computers verouderen te snel 1 
Geringe keuze 1 
Contact leverancier 1 
Andere leverancier 1 
Speciaalzaak 1 
Configuratie vaak fout 1 

AI in bezit 
Niet nodig 
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19. Zijn er produkten die je mist in het assortiment van het Reduktieburo? 
Ja, n1: Boeken (4) 

Kabels (4) 

Enqulteverslag 

Transparante tekenvellen (2) 
Gereedschap (2) 
Niet kopieer overheadsheets (2) 
Fietssloten (2) 
TV's en videorecorders (2) 
Cassetterekjes (2) 
Schildermateriaal en verf (2) 
Meer schrijfwaren (2) 
Meer CD's op voorraad 
Onbestelbare CD's (o.a.labels ACE en Charly) 
Goedkope etenswaren 
AV's 
2e hands wasmachines 
DCC-cassettes 
Spijkerbroeken 
Schetspapier en tekenblokken 
T-shirts van bands 
Uitgebreid fotomateriaal (lenzen) 
Losse computeronderdelen 
Papiersoorten 
Grote enveloppen 
Elektronica-onderdelen 
Sportartikelen ih.b. schoenen 
Goede potloodpuntjes 
Horloges 
Kaarten 
Auto( onderdelen) 
Printkop HP 500 
Meer soorten bedrukbaar textiel 
Luxaflex 
Meer keuze in cassettes 
Polaroidcamera-film 
Meer hifilmuziek-artikelen 
Schrijfsjabloon 
Gangbare fietsonderdelen 
Infrarood rolletjes 
Huishoudelijke apparaten 
Lampen 
Rugbytruien bedrukken 
Coaxkabel 
Aansluitbenodigdheden 
Burolamp (TL) 
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20c. Zou je iets aan de Reduktiekrant iets veranderd willen zien? 
Ja, n1: Vaker 8 

Lay-out 6 
Kleiner 5 
Meer artikelen 4 
Inhoud verschillend 2 
Weg, geld naar ander doel 2 
Compleet overzicht 2 
Geen drukfouten 2 
Meer concrete dingen 1 
Indexltrefwoordenregister 1 
Betere tekeningen 1 

27. Zijn deze promotionele acties voor jou een reden om inkopen te gaan doen bij het 
Reduktieburo (zo ja, welke promotionele aedes)? 
Ja, nl: Extra aanbiedingen 28 

CD aanbiedingen 23 
Posters 19 
Cursor 16 
Aandaeht op gevestigd 4 
Fotols 4 
Reduktiekrant 3 
Cassettes 2 
Diskettes 1 
Kleine spullen 1 
Hogeschoolkrant 1 
PC 1 
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28. Als jij het Reduktieburo zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 
, Anders, n1: 

28. Als jij het Reduktieburo zou moeten omschrijven, boe zou je dat dan doen? 
< > destoffige $dententoko , 
< > de intellectuele detailbandel 
< > bet koopjesparadijs voor de p'rijsbewuste student , lJ...., 
++ anders,nl....h..o"\.~~.J.. k~ ~"'1I1,/ft'J.J ?~r'" '" 4~06., 

, ~~ .. 

28. Als jij het Reduktieburo zou moeten omschrijven, boe zou je dat dan doen? 
< > ,de stoffige studententoko , 
< > de intellectuele detailhandel 
< > bet koopjesparadijs voor de prijsbewuste student 
"0('> anders"nl...·I(1"'/ce ' ~(~l( CJlvtl{. 

28. Als jij het Reduktieburo zou moeten omschrijven, boe zou je dat dan doen? 
< > de stoffige studententoko 
< > de intellectuele detailhandel 
< > het kOOp., ~esparadijs voor de prij~ste student ' ' / 
~ anders, nl.Ary 1M ivL.U-p, Op ~" Ii fA tAr ~~5 

28. Als jij het Reduktieburo zou moeten omscbrijven, boe zou je dat dan doen? 
< > de stoffige studententoko . 
< > de intellectuele detailbandel 
< > bet koopjesparadijs voor de prijsbewuste student ~' 4r-- ,. -"- ./ 
~ anders,nI...81A1tf1 /..J~Je4Mi~ ~ ~. 

',' . ~ 

Nt 11< ElN HIE/( NOb 11A-A-t ~pt{~. 
- 2... X (] ~hJEE5T R£bUCrlEj.Y~ 

VOTl ~ ~i~·tA< h-c.D"Vl~. ~~. 
~tALA·~r·~ ~ ~ ~ ~ 
'~~. 

~- ~ - -----~-.-" ' 

28. Als jij het Reduktieburo zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 
< > de stoffige studententoko . ' , 
< > de intellectuele detailbandel 
< > het koopjesparadijs voor die ppi~wystestudent 
«- anders, nl..~~~. , 
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28. Als jij het Reduktieburo zou mooen omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 
< > de stoffige studententoko . 
< > de inte1lectue1e detailhandel 
< > het koopjesparadijs voor de p'rijsbewuste student 
<M: anders, o1··S afW ~ ~a.t{ 

- -- . "-.--

28. Als jij het Reduktieburo zou mooeD omschrijven, hoe zou je qat dan doen? 
< >de stoffige studententoko 
< > de intellectuele detailhandeJ 
< > het koopjesparadijs voor de Rr:ijsbeW4st~ student. _I . . 
< > anders, 01 .... ~~ voo¥.da'{f{ W'Mt.fL voot Mft MAM€ 

28. Alsjij hetReduktieburo z~u moeteD omschrijven, hoe zouje dat dan doen? 
< > •. ' de,.\offige. stu,de,.tentoko 

~~ffl~ p~k~ 

<'tooi" 
- __ _-=-_:_i:: - . 

< > de intellectpele',detailbandel ,. " . 

~~~¥7~f::t ~·~d ~ __ -t. 

28. Als jij het Reduktieburo zou moeteD omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 
< > de stoffige studententoko. 
< > de intellectuele detailhandel 
< > het koopjesparadijs voor de prijsbewuste student 
< > anders, 01.... \tt>G>'f' .l.t.:> 'f:lot'c..cA~ ~ • .e,..f,.f.ed ut..f ., ~ ..... tA.VlcA ~\t'" 

~~tuJ"'t\l:..en • UOG.v- '1.~\Ad..e.nb~n. 

28. Als jij het Reduktieburo zou moeteD omschrijven. boe zou je dat dan doen? 
I < > de stoffige studententoko 
Z < > de intellectue)e detailhandel 
J < > het koopjesparadijs voor de prijsbewuste student d-'1..t:lL.A ~ de. 
Y ... anders, n1~ ... k tviJJ, V"II1ft. tU. .d,.i/lt.~ e. 

~I"\L d'4~ 

28. Als jij het Reduktieburo zou moeteD omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 
< > . de stoffige studententoko 
< > de intellectuele detailhandel 
< > het koopjesparadijs voor de p'rijsbewuste student n , , II' ", .. ".:es 
<t.(> anders, nL .. et4A ~ ~ .• ~;III~ dt uoeJJ~ 7fI.! ~n f..uJV7''' 

~s . 

66 



28. AIs jij het Reduktieburo zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 
< > de stoffige studententoko. . 
< > de intellectuele detailhandel 
< > het koopjesparadijs voor deprijsbewuste student 
..,. anders, nl..~ . ma.o- ?elk'1'-

28. AIi; jij het Reduktieburo ZOU moeteD omschrijven, hoe rou je datdan doen? ... 
< > de stoffige studententoko 
< > de intellectuele detailhandel 
< > het kooPjesParad. . . ijs yopr . .de prijsbewuste stq4ent .. . .. . "tel a i f-> 
< > anders. nt ... q,DC(/f £.tOO(=>, 1 G""ZG"({Cj f CjC;;ll"l.J I 1 ~ " 

w_~_~ __ ~ ____ ~ -;--.--"'----~-- ~--.- .. 

28. AIs jij het Reduktieburo zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 
< > de stoffige stud.ententoko 
< > de intellectuele detailhandel 
< > het koopjesparadijs voor de prijsbewuste student . 
< > anders, nl....· _ _ All I ~) CeJO-T 

ct!.:;. J.lt w~ t~ ... -t 

j~ .. ~~~ 

jt~/1StJ 

v~~kU 

28. AIs jij h~ Reduktieburozou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 
< > de stoffige studententoko . 
< > de intellectuele detailhandel 

~ ~ :~:::~~;~jS V()o: •. dAe~. P~{Sbewuste ~tudent (f .- . \ J elf) ~~ 
'-lI'-. Vvv "IVV\.t 1 [)""IL. . fJltvv.. t:J"'" yw" ~~ Q" 

~, (~boV(M. b\A.WJ-.. ~"'W~ f)Qk)-

28. AIs jij het Reduktieburo zou moeten omschrijven, hoe rou je dat dan doen? 
< > de stoffige studententoko . 
< > de intellectuele detailhandel 
<» het koopjesparadijs voor de prijsbewuste student : 
< > anders, nt... .17I'd edt.; ,. oetIlux,I" 

nte..f eclH &( UIiII"'. 
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• _......L... ___ _ 

28. Als jij het Reduktieburo zou mOOten omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 
< > de stoftige studententoko 
< > de intellectuele detailhandel 
< > het koopjesparadijs voor de prijsbewuste student 
~ anders,nl.~ ~ 

28. Als jij het Reduktieburo zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 
< > de stoftige studententoko . . 
< > de intellectuele detailhandel 
< > het koopjesparadijs VQ9r de prijsbewUste ~dent 
< > anders, nl..~ke=- ptet<: ~I:e-· ... 

. ~ cre-lol +e ~s~\fe-"" 
.op" . toct.1 ~ee 6 t-c:::t J . 

. lreote~. ~Y4~f "5~ 
. . c::::l. r 're Ll. e~ . . 

28. Ala jij het Reduktieburo zou moeten omschrijven, hoe zoo je dat dan doen? 
< > de stoftige studententoko .. 
< > de intellectuele detailhandel 
< > het kOOPjesparadijs~oor de p Usbewuste stud 
<0(> anders, nJ.... O'V\ 

. ~l~( ~) 

28. Als jij het Reduktieburo zou moeteD omschrijven, hoe zou je dat dan doen? . 
< > de stoftige studententoko . 
< > de inte1Iectuele detailhandel 
< > het koopjesparadijs voor de prijsbewuste student . . I 

4C> anders, nl. . .\~ ~~_ \.uU. kc:.~ ~ .J.~\~ aL:e .of ...:>~ 
b'~\A. (~a..eclJ,"'oof~. ~~~ Cf'";)c.\...t..(.~ ~" f.:te.Jef£~ . 

o--t9-~\"'f- ~ v ~~ ~ (2.I('c.tc.! "'"'~~ ~ V'olw\. t1 
w\\\. t..e.\o\o.&.-. ';\V\. ~ ~\.i.. ~ '.\ "'~ ec...k4.·'-1 ~c.w'\.4.f 
\;I..\...~v- ~ 't t~...,......... "'fo~u_J.e.:..,. 1oeJ..J{"" . 
~.\!). Mit" uA\ ~u\~ --~~ f- ~I ~ ~a.J ~ 

Vo>\ \ ~ ht.-\.o bt- 'f ~.lJl.- c:l", \ ~ ~ 'WvUA *~ ~ 

28. Als jij het Reduktieburo zou moeten omschrijven, hoe ZOll je dat dan doen? 
< > de stoftige studententoko . 
< > de intellectuele detailhandel 
< > het koopjesparadijs voor de prijsbewuste student 
<.)4> anders, nJ.. .. Pt'lAIATt.stk€' ~\(Cl'E uiuttEt 
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28. Ai, jij het Reduktieb~o zou mooten omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 
< > de stoftige studententoko . 
< > de intellectuele detailhandel 
< > het koopjesparadijs voor deprijsbewuste stud,ent 

~ anders,"t..-.-evh4, k OV'L..-v<-rv e.N"-e-01, 
~.-~ ----- ------- -------~~---------'"""' ....... - "':"''''-''' "--"-"--'''-- ~- - .......... ---<-.,..-----~':"~-:-:--:::-;--: :-:-.-::--

28. Als jij het Reduktieburo zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 
< > de stoffige studententoko . 
< > de intellectuele detailhandel 
< > het koopjesp~ijs vQorde p'rijsbewuste student .,' _ 
~ anders, nl., ... ~ l)~~.~.. v-e.. ... _~ 

.' .. ~ \,\A.k'lJ2..· .~cJe Vle.r~ 

28. Als jij bet Reduktieburo zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan doon? . 
< > de stoffige studententoko 
< > de intenectuele detailhandel 
< > hetdkOOpjtesparadijs roo~ d:.. prijsbewuste str~ent _( 'W

k 
h.~.... ~ {... 

< > an ers, n ... koo PJ eJ> vtOu. . VOCJIf'" OU<.. . P f'1J ~ \oIVa "C.-

. 28. Als jij het Reduktieburo zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dandoen? 
< > destoftige studententoko . 
< > de intenectuele detailhandel 
< > het koopjesparadijs voor de prijsbewuste student 
~ anders.nl...~tpuL~' ~ ~ e;;.d..(s ~ fl,JcCJ 

28. Als jij bet Reduktieburo zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan doon? 
< > de stoftige studententoko . 
< > de iniellectuele detailhandel 
< > het koopjesparadijs voor de prij~stwWJIste student . . . 
<!/6> anders. nl .... ~ l1 ~ vocV ';)~~ 

28. A1s jij het Reduktieburo zou moeten omschrijven, hoe zou jedat dan. doon? 
< > de stoftige studententoko 
< > de intellectuele detailhandeJ 
< > bet koopjesparadijs voor de prijsbewuste student 
< > anders, nl ... LEU~&. 1I1iIElJdeIVb:sell.vit.t:; VAN Srud6AJTE~ 

VO~ s rUdlilJfEAs 
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--- -_. -_ ... ----

28. Als jij het Reduktieburo zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 
< > de stoffige studententoko 
< > de intellectuele detailhandel 
< > het koopjesparadijs voor de prijsbewustesrudent _ 
~ anders, n1~ 

------------~ .... ~---- ---- ---~------- ----- ------------,--'-~----' 

28. Als jij het Reduktieburo zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 
< > de stoffige studententoko. _ 
< > de intellectuele detailhandel _ 
< >. het koopjesparadijs voor de prijsbewuste student .. L _.. .1. \ . I_ _ " 
< > anders, n1 ... 9ttoo~ VOOJ( Si~~'Y\(Q\U\. .. 

28. Als jij bet Reduktieburo zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 
< > de stoffige studententoko _ 
< > de intellectuele detailhandel 
< > het koopjesparadijs V()Of de prijsbewliste student 
<loll!> anders, nL.~,,",~Y~oCSS 

28. Als jij het Reduktieburo zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan -doen? 
< >-de-stoffigestudententoko -
< > de intellectuele detailhandel 
< > het koopjespal'J4ijs voor deprijsbewuSW student f_.J~ 
< > anders,nl. .. ";'\~ T~-.~o\Le...~ . Of> 

_ ~es,~. ' 

28. Als jij het Reduktieburo zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 
< > de stoffige studententoko 
< > de intellectuele detailhandel 
< > het koopjesparadijs voor de prijsbewuste student 
< > anders, n1.... ~~udet'tJ2(\lP"'Lt e.{ • 

. ---- ....... - -.---

28. Als jij het Reduktieburo zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 
< > de stoffige studententoko 
< > de intellectuele detailhandel 
< > het koopjCfparad~js voor de prijsbewuste student . _ . _ L"'~ 
«> anders,nl .. ~~&.~ ~-b~ ~ 

d..l.~ u::otC~~.~~~-. 
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. . .. 

28. Als jij bet Reduktieburo zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 
< > de stoffige studententoko 
< > de intellectuele detailhandel 
< > het koopjesparadijs voor deprijsbewtiste ~dent . ~ ~ 
< > anders,n1 ... ~~ QL ,.~9.t. .. . . 

.. ~. 1"~'\I-. ~. ~r~ 
Nv.1A uk..A '~ . . ~J~~)' 

" . ,. _.. .. --

28. Als jij bet Reduktieburo zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 
< > de stoffige studententoko 
< > de intellectuele detailhandel 
< > bet koopjesparadijs voor d7 prijsbewuste stu~~nt 
~> anders, n1.... "-e~j £ . o&:;'-: ~ .. 

'2 . ~t:1tx,.S'~oL-, 
~ .-.-~------ ---- .. 

• _. _ .... ~'4 _. • __ ~ _ ~ __ ~ ___ _ 

28. Als jij bet Reduktieburo zou moeten omschrijven, hoezou je dat dan doen? 
< > de stoffige studententoko . 
< > de intellectuele detailhandel 
< > het koopjesp~adijs voorde prijsbewustestudent 
< > anders, nl. ... "br . 4f)lJlol~ S-l'V~~w~ e..: . 

-.- ----~-- -_ ... -
28. Als jij bet Reduktieburo zou moeten omschrijven, hoe zou je· dat dan doen? 

< > de stoffige studententoko 
< > de intellectuele detailhandel . 
< > het koopjesparadijs voor de prijsbewuste student .. 
< > anders, nl~ ~. ~"'~ wU't.~. k ~ ~d~ 

kf~ ~JL ~!J '-1 

28. Als jij bet Reduktieburo zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 
< > de stomge studententoko 
< > de intellectuele detailhandel 
< > het koopjesparadijs voor de prijsbewuste student 
<'}f> anders, nl.... W.Et~/VJJ~ ~lt-ri;V(i.e-"", jIo\.~.,..t rx>k pQIfO~ ~e-It"I;"C-

(WJ?t kolt11FP (?f fJ~/'j-.J ,/ JVlr-T of' ~E-llyIt:6) 
---~~ .. _-- - .-- .~~~ .. -~- . 

28. Als jij bet Reduktieburo zou moeten omschrij~en, ~e ~~'j~ d~t d-~ d~~? ~--
< > de stomge studententoko 
< > de intellectuele detailhandel 
< > het koopjesparadijs voor de prijsbewuste student 

~ anders, nt... ,.,~ ~~ ~~ .()~ ~ d.A.. 

ve-...~ ~ ~ ~ ~,.A '" 2./",- v. 
~< r-y

-----
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28. Als jij het Reduktieburo zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 
< > de stoffige studententoko . 
< > de intellectuele detailhandel 
< > het koopjesparadijs voor de prijsbewuste student . ~ rers~ O~~ ~~S: 

ih. ~ ~ £r-' JWi Uit I t1.vf. is e-r

!iffij~ ~. ~. vveL ~0nif. 

28. Als jij het Reduktieburo zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 
< > . de stoffige studententoko . 
< > de intellectuele detailhandel 
< > het koopjesparadijs voor de prijsbewuste student 
~ anders, nL.J.I/?r f~h(.Vl.O 

,..---.--~- -- -

28: Als jij het Reduktieburo zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 
< > de stoffige studententoko . 
< > de iniellectuele detailhandel 
< > het koopjesparadijs voorde prijsbewuste student 
< > anders, nl.... 

tft..' ~-4-ub.Jv-...q}IrJ:e!· ~. J£ tU-po.!*-1n'*'9I1-~CfUJa{e_ 

28. Als jij het Reduktieburo zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 
< > de stoffige studententoko 
< > de intellectuele detailhandel 

prJjrJes 

< > het koopjesparadijs voor de prijsbewuste student 

_anden,nl~'~I~~~ 
----------------. 

28. Als jij het Reduktieburo zou moeteD omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 
< > de stoffige studententoko . 
< > de intellectuele detailhandel 
< > het koopjesparadijs v.oor de prijsbewuste student _l ,,_ILl. .. 
< > anders, nt.... ~ ~"'~ ~IICL. ~ "2.U- "~T'- r""S, 
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28. Als jij het Reduktieburo zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 
< > de stoffige studententoko 
< > de intellectuele detailhandel 
< > het kOO. pjesparadijs voor de prijsbewuste student J J .1._. '.1.1 :/4 LI __ 1 
< > anders, nl...h.at ~tPjt2 1()('c/~ h;H1H'rfJ'.Jek.r8I?atI II+t P1Pt!/~tr(I' j>13f1k?~8SIC 

28. Als jij het Red~ieburo zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 
< > de stoffige studententoko . 
< > de inte1lectuele detailhandel 
< > het koopjesparadijs v~~~ de.,.erijsbewqs .. le e .. sttstudent 
~ anders, nl ... ~~ ~1.t.e(()\A...A~~p 

... -~----'-~- ... ~--;; ~.--- --

28. Als jij het Reduktieburo zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 
< > de stoffige studententoko . 
< > de intelleCtuele detailhandel 
< > het koopjesparadijs voor de prijsbewuste student 
< > anders, nI ... ,<:c. \.-,. . ~~"'~owvljee..ro{a... ~ n-e.* uc.4tCJfA...oU. ~ 

". uCtOr ee.."" ~ stJt~~~ .ff'l7>" 

28. A1S~ij ~ ~~~:';;-~~~;';';';'~j, dat dand~? 
< > de inte1lectuele detailhandel 
1, ~ het koopjesparadijs voor de prijsbewuste student' 

.. --~ ,anders, nl"::Bev~<B UR.elJ # 

>- - -_. -. + • -. - ~ -- • 

28. Als jij het Redukiieburo zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 
< > de stoffige studententoko 
< > de intellectuele detailhandel 
< > het koopjesparadiJs voor de prijsbewuste student, l._\ 
~ anders, nl...."'o..V"'\dll~ ~c:de.e.\t_ ... nC'\~ 
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Overige opmerkingen 

EnqultewTllag 74 



• cb14eie'scJinjfWm"""a, .... •.. '" , ...... . 
C. cd'sop voomad 
d. ed's op bestelling 

< :;. veel 
«> vee) 

e. cassettes' <X> veel 
f aceessoires voor hifi, nl: ........... ..•... ... < > veel 
g.diskettes 
h. computeraccessoires, nl: .................. . 
i. fotoldia ontwikkelenlafdrukken 
j. foto/dia-rolletjei' 
k. fotoartike1en, nl.: ......................... , .. , .. 

< ::<0- veel 
< > veel 
~ veel 
<)(? veel 
< > veel 

'~6 
< > weinig 
< > weinig 
< > weinig 
< > weinig 
< > weinig 
< > ' .. weuug 
< > weinig 
< > weinig 

..... \ 

<>~ 
~ geen'·, .. 
<JC> geen 
<S(> geen 
< > geen 
< > geen 
<lC> geen 

~lER-?-Q~ndui~~il~ ~hl: ~~s4dti · 
*S kJahtoo'V\'t . k...zll~. 'DIe 2..'W'l~. ~:s .. \ ... --tt, 

de. l'Vl!L~o~:S It,\.ri"\, 'l- \,d-VUlAlit\\ ~L ~ 

~~··~~~evn lit ._~1t2-zcelwL~fet~.~ 
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(~~L "'C(!lr "'") \.0'/\ kr~~~' 
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