
Resultaten consumentenbevraging: keten vs. boetiek 
/kleine zelfstandige (schoenen en kleding)

De aankoop van schoenen vaker in een boetiek in 
vergelijking met de aankoop van kledij

Koopgedrag

  UC Leuven - Limburg 

"Waar koopt u meestal uw kleding 
en schoenen?"

Verschilpunten tussen 'ketenkopers' en 'boetiekkopers' 

Aankoopfrequentie

Perceptie van consumenten

Ketenkopers kopen ook wel in boetiek en omgekeerd:

Kleding

Kleding

  808 voorbijgangers werden bevraagd in 6 Limburgse steden en gemeenten

Schoenen

"Kleine kleding-en schoenwinkels zijn doorgaans gezelliger dan een grote 
winkelketen"

69,03%

"Bij een kleine kleding- en schoenwinkel 
voel ik mij sneller verplicht om iets aan 
te kopen dan in ketens"

34,66%

"In kleine kleding- of schoenwinkels zijn 
de verkopers vaak opdringeriger dan in 
ketens"

34,83%

64,05%"Kleine kleding- of schoenwinkels zijn doorgaans duurder dan ketens"

Schoenen

- 68,68% van de bevraagden die meestal schoenen in een keten kopen, koopt ook in een boetiek

- 52,56% van de bevraagden die meestal schoenen in een boetiek kopen, koopt ook in een keten

27,6% van de ketenkopers en 16,7% van de boetiekkopers koopt ook 
wel eens schoenen online; het merendeel (+/- 60%) doet dit 1 tot 2 
keer per jaar 

Ketenkopers kopen ook wel in boetiek en omgekeerd:
- 85% van de bevraagden die meestal kleding in een keten kopen, koopt ook in een boetiek
- 74% van de bevraagden die meestal kleding in een boetiek kopen, koopt ook in een keten

43% van de ketenkopers en 27% van de boetiekkopers koopt ook wel 
eens kleding online; het merendeel (+/- 60%) doet dit 1 tot 2 keer per 
jaar 

Algemeen
Ketenkopers zijn jonger dan boetiekkopers 

Factoren winkelkeuze

Uniek aanbod             ><               Ruim aanbod

Een zuivere, ordelijke winkel

Boetiekkopers Ketenkopers

Personeel met goede 
productkennis

Persoonlijke aanpak, 
men kent mij

Een zuivere, ordelijke winkelPrijs Veel keuze/merken

"DE ketenkoper of DE boetiekkoper bestaat nauwelijks"

" Goed opgeleid personeel dat een persoonlijke aanpak hanteert, en 
een uniek aanbod met favoriete merken is meer van belang bij een 
boetiek"

Persoonlijk advies             ><               Persoonlijk advies op aanvraag" Consumenten gaan juist naar een boetiek 
om persoonlijk advies te ontvangen"

"Schoenen worden minder online gekocht in vergelijking met kledij"


