Horst aan de Maas-Gevoel
Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl
Duitsland
Er zijn prijsverschillen tussen de producten in Nederland en in Duitsland. Er zijn
Nederlanders, die in Duitsland gaan tanken of boodschappen doen.

1 Ga je in Duitsland tanken?
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Soms

Ja, ik tank in Duitsland

Toelichting
4: Voor mijn werk kom ik iedere week wel `n keer met de auto in Venlo. Als de tank dan vrijwel leeg is
wip ik de grens over. De tankstations in Horst zijn allerminst concurrerend. Wellicht mee van de duurste
in heel Noord-Limburg. Je mag je gelukkig prijzen als je wat dat betreft in Venray woont of regelmatig in
Venray moet zijn. Daar is veel concurrentie.
4: VEEL GOEDKOPER OF JE NOU 179 PER LITER BIJ DE KAMP IN HORST BETAALD OF 145 NET OVER DE
GRENS DAN WEET IK WEL WAAR IK NAAR TOE GA.
4: tanken samen met winkelen
4: Reden : ik werk in Venlo en ga toch ook in Horst boodschapen doen waar ik denk dat daar het
goedkoop is en de kwaliteit het zelfde is.
4: Prijsverschil is te groot met Nederland.
4: of belgie, veel goedkoper
4: Ja...wij halen meteen bier in Duitsland en hebben momenteel 1 à 2 kratten gratis door de winst die
tanken oplevert.
4: Ik tank in Duitsland en doe daar gelijk boodschappen.
4: Ik snap niet dat er landelijk al zo`n grote prijsverschillen zijn. laat staan in het buitenland. Dan dan
spreken we met zijn allen dat we één Europese eenheid moeten vormen. Waarom dan zulke grote
verschillen ?????
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4: Ik heb heel lang gewoon in Horst getankt, maar met een verschil van 29 cent per liter gaat mij ook te
ver. Zeker omdat ik via Duitsland naar mijn werk rij.
4: Het is gewoon te gek voor woorden dat het hier allemaal zo duur moet zijn. In Den Haag hebben ze
het gewoon voor het zeggen, de kleine man gaat naar de kloten toe, diep triest.
4: Ben daar wel eens voor mijn werk
4: Als ik in de buurt ben, tank ik in Duitsland, maar ik tank ook in Belgie, als ik in de buurt ben.
3: vanwege het prijsverschil
3: In combinatie met een bezoek aan Duitsland bv. getrankehall of supermarkt, of als we in Duitsland
zijn
3: Het is toch logisch dat men bij de goedkoopste pomp gaat tanken. dit wordt met winkelen toch ook
gedaan.
3: als we boodschappen gaan doen in duitsland tanken we er ook, dit ook omdat momenteel het
verschil wel 30 cent was.
3: Als ik er toevallig ben, ik rijd er niet meer dan 5 km voor om
2: Zelfs, al ben ik in Duitsland, en ik kan in Nederland thuiskomen zonder er te tanken, doe ik dat. Ik heb
liever dat de belasting in de Nederlandse pot komt. Daar plukken wij als Nederlanders toch ook de
vruchten van.
2: Totdat het ook voor Diesel interessant wordt om in Duitsland te tanken
2: Tank wel een keer of 8 tot 10 per jaar in Belgie
2: Het loont niet voor ons .
2: Heb tankpas maar daarvoor wel in Dld!
2: Auto van de zaak. Anders zou ik wellicht wel in DL tanken.
2: Als je in Nederland goed oplet waar je tankt, is het prijsverschil zo laag dat het niet meer loont om
naar Duitsland te rijden.
2: Als je bij de SCHELL in Wanssum ( zelfbediening) gaat tanken, ben je het goedkoopste uit. Veel
mensen gaan wel in Duitsland tanken en gelijk hun boodschappen gaan doen, maar dan komt er nog
het shoppen en uit gaan eten erbij, want dan hoeven ze dat thuis niet meer en denken, mooi
meegenomen!! Mooi niet he, veel meer uitgegeven, dan dat ze dachten dat zij goedkoper uit waren.

1.1 Waar ga je boodschappen doen?

















wisselt
wisselende locaties afhankelijk van werkagenda
wisselend
Wisselend
waar ik toevalligben
waar ik ben
waar het uitkomt
waar het net uitkomt.
waar de tank leeg is
Verschillende plaatsen
verschillend.
verschillend
verschillend
verschillend
tegelen de grens over
Strealen
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Stralen
Straelen, Herongen
straelen of kaldenkerken
Straelen
Straelen
straelen
straelen
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Shell
overal en nergens, wat op dat moment het dichts is
overal
over de grens bij Tegelen
odnerweg naar een duitse bestemming
Nettethal
Nettetal of Kaldenkirchen
nettetal
Nettetal
Nettetal
Nettetal
nettetal
Nettetal
nettetal
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Nettetal
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Nettetal
Nettetal
nettetal
Nettental
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nettental
Nettental
Nettental
netteltal
net waar ik ben, net over de grens
Net waar ik ben
net over de grens shell
net over de grens bij venlo
net over de grens
net over de grens
net hoe het uitkomt
net bij venlo de grens over
lobberich
Lobberich
leuth/kaldenkerken
leuth
krefeld
Kevelaer of Kaldenkerken
Kevelaer en kaldenkerken
Kevelaer / Straelen
kevelaer
Kevelaer
Kevelaer
kevelaar
kevelaar
Kevelaar
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kalkar
kalderkirchen
kalderkierken
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kaldenkirchen / straelen
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Kaldenkirchen
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Kaldenkerken
Kaldenkerken
Kaldenkerken
Kaldenkerken
kaldenkerken
Kaldenkerken
kaldenkerken
Kaldenkerken
Kaldenkerken
kaldenkerken
Kaldenkerken
kaldenkerken
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kaldenkerken
Kaldenkerken
kaldenkerken
Kaldenkerken
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kaldenkerken
kaldenkerken
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kaldenkerken
Kaldenkerken
Kaldenkerken
kaldenkerke
kaldekerken/smeermaas
kaldekerken
Kaldekerken
kaldekerken
kaldekerken
Kaldekerken
Kaldekerke
In diverse plaatsen
In de grensstrrek
het dichts bijzijnde tankstation waar ik ook ga winkelen
grensstreek
gogh
goedkoper
Goch
Goch
diverse plaatsen maar Kaldenkirchen of op doorreis naar
familie in Goch
diverse plaatsen
diverse plaatsen
daar waar ik ben
bv Straelen
binnen 35km
bij Venlo over grens
BEZINE
benzine
alleen bij gelegenheid
achter venlo
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2 Doe je weleens boodschappen in Duitsland?
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Toelichting
3: We hebben een dorpswinkel en die is heilig voor mij. Verder koop ik niet zo veel.
3: onze zoon brengt wel eens boodschappen mee uit Duitsland .
3: Nog niet!
3: In mijn werk adviseer ik mensen met weinig geld om eens te onderzoeken of het loont om in
Duitsland te gaan tanken en boodschappen te doen.
3: In de familie wel, en dan wordt er wel eens wat voor ons meegenomen. Ik zie er de voordelen wel
van in.
3: Ga niet extra naar Duitsland rijden voor een paar cent korting,wij zijn met twee personen en geen
grootgebruikers. Als je goedkoper wilt,koop je vaak veel te veel. En bederft het in je kast.
3: als ik direct in de buurt zou wonen, zou ik zeker daar tanken en boodschappen doen als t goedkoper
is.
2: vanwege sortering en prijsverschil
2: supermarkt
2: Omdat men in duitsland b-merken koopt, moeten de prijzen vergeleken worden met aldi of lidl
anders is het geen eerlijk vergelijk. Duitsland schijnt bij a-merken zlfs duurder te zijn volgens onderzoek.
2: Misschien twee/drie keer per jaar
2: enkele dagen per jaar een dagje uit winkelen.
2: Boodschappen doen en tanken is wel degelijk goedkoper, dan bij ons. ook al beweed een onderzoek
van niet. Ze denken in Den Haag zeker dat ze de mensen alles wijs kunnen maken
2: alleen alcoholische drank
1: Wij maken er een rondje van..tanken, boodschappen en bier. Ongeveer 1 x per 2 weken
1: We komen iedere 14 dagen de boodschappen in Straelen of Kevelaar, combineren door ook meteen
te tanken. Ook de boodschappen stukken goedkoper, ik koop er alles ook de drank. Goede kwaliteit,
vriendelijke mensen, eerlijke produkten. Betere omschrijving van het vlees, vermeld staat op de
verpakking boer,slager, enz.
1: omdat de prijzen voor bepaalde producten lager zijn en de kwaliteit van b.v. vlees veel beter, het
assortiment groter. daarbij is het vooral gezelliger. Horst begint er aan te werken, maar echt gezellig
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winkelen kun je er naar mening niet.
1: Ja, de drank is er veel goedkoper.
1: ieder moet naar zijn eigen beurs kijken en als je dan kan sparen is dat mooi mmegenomen.
1: goedkoper en meer keuze
1: Er is daar meer te verkrijgen aan vetvrije producten, ook producten met minder toegevoegde suikers
zijn beter verkrijgbaar.
1: ALS JE DAAR BENT DOE IK OOK BOODSCHAPPEN TWEE VLIEGEN IIN EEN KLAP.
1: als ik ga tanken in duitsland
1: 6 tot 8 X per jaar
: heel zelden

2.1 Waar doe je boodschappen in Duitsland?

































wisselend
waar ik toevallig ben
Waar ik in de buurt ben
viersen en kaldenkerken
verschillende winkels in Straelen en Geldern
Verschillende p
verschillend
verschillend
Verschillend
verschillend
verschillend
varieert
Trinkgut, lidl,
Trink Gute (drankenwinkel)
Tonisvorst
tonis
tegelen over de grens
Tegelen de grens over
Stralen-Kevelaer
Stralen
straelen-geldren
Straelen/Kaldenkirchen
Straelen, Real, Kaufland
straelen, kaldenkerken
Straelen, Herongen
straelen of kaldenkerekn
Straelen of Geldern
straelen -kaldekerken
Straelen en Kevelaar
straelen of nettetal
straelen
straelen
8















































straelen
Straelen
straelen
Straelen
Straelen
straelen
Straelen
straelen
Straelen
Straelen
straelen
Straelen
Straelen
straelen
St, Anthönis
st tonis
Sommige producten zijn goedkoper
Rewe
realaldi
real nettetal lobberich
real
Real
real
Real
Reaal, Rewe
Reaal
reaal
Reaal
Pennymarkt
Penny, Aldi etc
overal
over de grens
op verschillende plaatsen
op 2 plaatsen
Online
oberhauzen
Oberhausen
Nettetal of Kaldenkirchen
nettetal en geldern en arcen
nettetal
nettetal
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nettetal
nettetal
Nettetal
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Nettetal
Nettetal
Nettetal
Nettetal
Nettental
Nettental
netteltal
NET OVER DE GRENS
net over de grens
monchen gladbach
Meestal Kaldenkerken
meerdere plaatsen
lobberich
Lobberich
lobberich
lidll/aldi/dmmarkt
lidll- aldi- dm- drankenhandel
lidle, aldi ect ect
lidl.aldi.rewe
lidl, aldi, dm
Lidl, Aldi en Drogisterij
lidl
lidl
lidl
lidl
Lidl
Lidel
leuth/kaldenkerken
krefeld
Kleve
kevelar en kaldenkerken
Kevelaer of Gogh
kevelaer
Kevelaer
Kevelaer
Kevelaer
Kevelaer
kevelaar
kevelaar
Kevelaar
kevelaar
kerken
Kempen
Kegelaar, kleve
kaufland, supermarkt
10















































Kaufland, Rewe, Aldi, Lidl
Kaufland
Kaufland
kaufland
kalderkirchen
Kaldenkrichen
kaldenkirchen, viersen
Kaldenkirchen en Bruggen
kaldenkirchen / straelen
kaldenkirchen
Kaldenkirchen
Kaldenkirchen
kaldenkirchen
kaldenkirchen
Kaldenkirchen
Kaldenkirchen
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kaldenkirchen
kaldenkirchen
Kaldenkirchen
kaldenkirchen
kaldenkirchen
Kaldenkirchen
Kaldenkirchen
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kaldenkirche
Kaldenkerken, Oberhausen
Kaldenkerken
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11















































kaldenkerken
kaldenkerken
Kaldenkerjen
kaldekirchen
Kaldekerken of Straelen
kaldekerken
kaldekerken
kaldekerken
In Straelen en Kranenburg
grensstreek
grensstreek
grens streek
grefath
Gogh, Straelen
gogh
Gogh
Goch, Kaldenkerken, Straelen
goch en kevelaer
Goch
Goch
getrankhalle
getranken hall, real, en andere supermarkten
drankenhandel in Kaldenkerken
doorgistrij en levenmiddelen en kleding
dm, aldi, lidl, rewe, trinkgut
DM, Aldi Lidl
dm / kaufland
diverse plaatsen
diverse plaatsen
diverse dorpen/supermarkten
Divers
div winkels
bv Straelen
alkauf
Aldi, Kaufland enz
aldi of lidl
aldi of lidl
aldi of drankenhal
Aldi lidl getrankehalle
Aldi lidl getranckemarkt
aldi lidl e.d.
aldi Goch
aldi en lidl en real
Aldi en drankenhal
Aldi / Lidl
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aldi
aldi
aldi

lidl

De onderzoeksresultaten zijn, voor een representatieve weergave, gewogen op leeftijd en
geslacht.
Wekelijks kunt u de onderzoeken van TIPHorstaandeMaas.nl zien in het nieuwsblad HALLO.
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