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  dat alle richtlijnen met betrekking tot gegevensbescherming worden opgevolgd. 

 

  
Screening 

 

S1  SP Allereerst enkele algemene vragen. Wij zijn op zoek naar bepaalde beroepen. 

Werkt u in een van de volgende gebieden? 

 

 INT Eén antwoord mogelijk.  

  Prg.:   

    

 (1)  Een reclamebureau → Close 

 (2)  Een marketingbureau → Close 

 (3)  Een omroep of gedrukte pers → Close 

 (4)  Een pr-bureau → Close 

 (5)  Een marktonderzoeksbureau of een marktonderzoeksafdeling van een bedrijf → Close 

 (6)  Een fabrikant, verwerker of groothandel van voedingsmiddelen of dranken → Close 

 (7)  Een managementfunctie in een bedrijf dat voedingsmiddelen of dranken verkoopt → Close 

 (8)  Een koffiebar of café → Close 

 (9)  Een winkel die kleine keukenapparatuur verkoopt → Close 

 (10)  Een bedrijf dat gespecialiseerd is in verkooppromotie → Close 

 (11)  Journalistiek → Close 

 (12)  Geen van deze  

    

S2  MP Heeft u de afgelopen drie maanden deelgenomen aan een marktonderzoek over de 

volgende onderwerpen? 

 

 INT Meerdere antwoorden mogelijk. Lees in willekeurige volgorde voor.  

  Prg.:   

    

 (1)  Koffie → Close 

 (2)  Chocolade  

 (3)  Cosmetica   

 (4)  Mobiele telefoon  

 (5)  Geen van de bovengenoemde  

    

S3  SP Bent u lid van een sensorisch testpanel? d.w.z. een groep mensen die regelmatig de 

smaak, geur e.d. van producten evalueert. 

 

 INT Eén antwoord mogelijk.  

  Prg.:   

    

 (1)  Ja → Close 

 (2)  Nee  

    

S4  SP Wat is uw geslacht?  

 INT Eén antwoord mogelijk.  

  Prg.:   

    

 (1)  vrouw → Close 

 (2)  man → 100% 
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S5  HO Wat is uw leeftijd? é  

 INT   

  Prg.:   

    

  ______________ jaar  

    

S6  SP Recode age  

 INT Eén antwoord mogelijk.  

  Prg.:   

    

 (1)  24 jaar of jonger → Close 

 (2)  25-40 jaar → Close 

 (3)  41-65 jaar 100% 

 (4)  66 jaar en ouder → Close 

    

S7  SP Wie is er in uw huishouden voornamelijk verantwoordelijk voor het doen van de 

boodschappen? 

 

 INT Eén antwoord mogelijk.  

  Prg.:   

    

 (1)  ikzelf  

 (2)  voornamelijk ikzelf, af en toe iemand anders  

 (3)  ikzelf en iemand anders in gelijke mate  

 (4)  voornamelijk iemand anders, af en toe ikzelf → Close 

 (5)  altijd iemand anders → Close 

    

S8  MP Welke van de volgende apparaten gebruikt u om koffie te zetten? Denk aan het 

koffiezetten bij u thuis. Vink alle antwoorden aan die van toepassing zijn. 

 

 INT Meerdere antwoorden mogelijk. Lees in willekeurige volgorde voor.  

  Prg.:   

    

 (1)  Filterkoffiezetapparaat  

 (2)  Handmatige filterhouder  

 (3)  Franse pers/cafetière (bijv. Bodum)  

 (4)  Italiaanse mokkapot/percolator/Bialetti  

 (5)  Handmatig espresso-apparaat (met portafilter, piston)  

 (6)  Volautomatische koffiemachine (bonen)    

 (7)  Koffiezetapparaat met koffiepads (bijv. Senseo)  

 (8)  Tassimo  

 (9)  Nescafé Dolce Gusto  

 (10)  Nespresso  
→ 100% 

 (11)  L’Or Barista 

 (12)  Vertuo  

 (13)  Waterkoker/magnetron of een andere manier om heet water te bereiden voor oploskoffie  

 (14)  Anders, licht toe: __________  

 (15)  Ik drink geen koffie  

  100% should either use a Nespresso machine (S8=10) or L’Or Barista machine (S8=11).  
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S9  MA Hoe vaak gebruikt u zelf de volgende apparaten? Denk aan het koffiezetten bij u 

thuis. 

 

 INT Vraag, indien aangevinkt in S9. Lees in willekeurige volgorde voor.   

    

  

 

Min-

stens 

één 

keer 

per 

dag 

5-6 

keer 

per 

week 

3-4 

keer 

per 

week 

1-2 

keer 

per 

week 

2-3 

keer 

per 

maan

d  

Min-

der 

vaak Nooit 

 

   1 2 3 4 5 6 7  

 (1)  Filterkoffiezetapparaat         

 (2)  Handmatige filterhouder         

 (3)  Franse pers/cafetière (bijv. Bo-

dum)        

 

 (4)  Italiaanse mokkapot/percola-

tor/Bialetti        

 

 (5)  Handmatig espresso-apparaat 

(met portafilter, piston)        

 

 (6)  Volautomatische koffiemachine 

(bonen)          

 

 (7)  Koffiezetapparaat met koffie-

pads (bijv. Senseo)        

 

 (8)  Tassimo         

 (9)  Nescafé Dolce Gusto         

 (10)  Nespresso          

 (11)  L’Or Barista         

 (12)  Vertuo         

 (13)  Waterkoker/magnetron of een 

andere manier om heet water 

te bereiden voor oploskoffie        

 

 (14)  Anders, licht toe: __________         

  100% should use a Nespresso machine or L’Or Barista machine at least 3 times per week 

(S9_10 = 1-3 or S9_11 = 1-3) 

 

S10  MA Hoe vaak drinkt u zelf de volgende soorten warme dranken die met uw Nespresso-

apparaat thuis gezet zijn? 

 

  Prg.: Randomize statements.  

  

 

Min-

stens 

één 

keer 

per 

dag 

5-6 

keer 

per 

week 

3-4 

keer 

per 

week 

1-2 

keer 

per 

week 

2-3 

keer 

per 

maan

d  

Min-

der 

vaak Nooit 

 

   1 2 3 4 5 6 7  

 (1)  Lungo koffie         

 (2)  Espresso         

 (3)  Cappuccino         

 (4)  Latte macchiato         

 (5)  Warme chocolademelk         

 (6)  Thee         

  100% drink Lungo or Espresso at least 3-4 times per week (S11_1<4 or 11_2<4).   
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S11  HO Hoeveel kopjes koffie (lungo/espresso/cappuccino/latte macchiato) die met uw 

Nespresso-apparaat gezet zijn, worden er gemiddeld per week in uw huishouden 

gedronken? 

 

    

  ______________ kopjes  

    

S12  MP Welke van deze merken koffiecapsules voor gebruik in een Nespresso-apparaat 

heeft u de afgelopen twaalf maanden gekocht?  

 

 INT Meerdere antwoorden mogelijk. Lees in willekeurige volgorde voor. Toon foto’s.  

    

    

S13  SP Welke van deze merken koffiecapsules voor gebruik in een Nespresso-apparaat ge-

bruikt u voornamelijk? 

 

 INT Eén antwoord mogelijk. Lees in willekeurige volgorde voor. Vraag, indien aangevinkt in 

S12. 

 

  Prg.:  

    

  

 

S12 – afgelopen 12 

maanden S13 – voornamelijk gebruikt 

 

 (1)  Nespresso    

 (2)  L’Or    

 (3)  Douwe Egberts    

 (4)  Café Royal    

 (5)  Starbucks    

 (6)  Illy    

 (7)  Moreno    

 (8)  Pellini    

 (9)  Belmio    

 (10)  Perla    

 (11)  Bellarom    

 (12)  Jumbo    

 (13)  Java    

 (14)  Simon Levelt    

 (15)  Nescafé    

 (16)  Merken van andere retailers: 

____   

 

 (17)  Ander merk koffiecapsules: 

____   

 

    

 

S14  SP Denk nu aan de koffiecapsules die u momenteel thuis gebruikt. Hoe bewaart u 

meestal de caps van #Nespesso/L'Or Barista#? 

 

 INT One answer possible.  

  Prg.:   

 (1)  Ik bewaar de capsules die ik momenteel gebruik meestal in de oorspronkelijke verpakking 

(in de buurt/niet ver weg van mijn apparaat) 

 

 (2)  Ik haal de capsules die ik momenteel gebruik meestal uit de oorspronkelijke verpakking en 

bewaar ze in een andere verpakking/op een displaystandaard/in een la (in de buurt/niet 

ver weg van mijn apparaat) 

 

 (3)  Een combinatie van antwoord 1 en 2  
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S15  SP Waar in huis bewaart u uw nespressocapsules meestal?  

 INT Eén antwoord mogelijk.  

  Prg.:   

    

 (1)  In een lade  

 (2)  In een kast  

 (3)  Op het keukenblad  

 (4)  Anders, licht toe:____________________  

    

S16  SP Wilt u voor uw deelname een foto maken van de manier waarop u uw koffiecapsules 

thuis bewaart en wilt u deze foto meenemen naar de testlocatie (op uw mobiele tele-

foon)? 

We willen graag zien hoe u uw koffiecapsules bewaart (de dozen/bakjes of iets an-

ders waarin ze zich bevinden of de geopende verpakkingen) 

 

 INT Eén antwoord mogelijk.  

  Prg.:   

    

 (1)  Ja, ik neem een foto mee naar de testlocatie  

 (2)  Nee, ik ga er niet mee akkoord om een foto mee te nemen naar de testlocatie  

  

 

 


