
INDUSTRY SERVICES RETAIL 

TRADE

Text of the question

Industry Retail Services

M1 (Q1) Het niveau van de productie/bedrijvigheid is in de afgelopen drie maanden toegenomen gelijk gebleven afgenomen Monthly

M5 (Q5) Het niveau van de productie/bedrijvigheid zal in de komende drie maanden toenemen gelijk blijven afnemen Monthly

M2 (Q2) M1 (Q1) Onze totale omzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen gelijk gebleven afgenomen Monthly Monthly

M3 (Q3) M4 (Q4) Onze totale omzet zal in de komende drie maanden toenemen gelijk blijven afnemen Monthly Monthly

M6 (Q6) M6 (Q6) M6 (Q6) Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden toenemen
vrijwel gelijk 

blijven
afnemen Monthly Monthly Monthly

K11 (Q11)
De waarde van de totale orderontvangst* is in de afgelopen 3 maanden                                                                        

*afgesloten contracten, boekingen, reserveringen, e.d.
toenemen

vrijwel gelijk 

gebleven
afgenomen Monthly

K12 (Q12)
De waarde van de buitenlandse orderontvangst zal in de komende drie 

maanden 
toenemen

vrijwel gelijk 

blijven
afnemen Quarterly

M3 (Q3)
De waarde van de orders die wij in de komende drie maanden bij 

leveranciers verwachten te plaatsen, zal
toenemen

vrijwel gelijk 

blijven
afnemen Monthly

K10 (Q10)

Onze totale orderpositie* geeft - bij normale werktijden - aan maanden 

werk*  (bijv. 0,125; 1; 1,5; 2; 2,3)                                                                             * 

werkvoorraad op basis van afgesloten orders

…………..….mnd Monthly

M2 (Q2)
De totale orderpositie (bijv. obv afgesloten contracten) beoordelen wij, gelet 

op de tijd van het jaar, als
groot normaal klein Monthly

M3 (Q3)
De buitenlandse orderpositie beoordelen wij, gelet op de tijd van het jaar, 

als
groot normaal klein Monthly

K13 (Q13)
De bezetting/benutting van onze beschikbare productiecapaciteit bedraagt 

momenteel ca. 
……………...… % Quarterly

K9 (Q9)
De huidige productiecapaciteit beoordelen wij, gelet op verwachte 

afzetontwikkeling, als 
groot normaal klein Quarterly

M4 (Q4)
Wij beoordelen onze huidige voorraden eindproduct, gelet op de verwachte 

afzetontwikkeling als 
groot normaal klein Monthly

M2
Wij beoordelen onze huidige handelsvoorraden, gelet op de verwachte 

afzetontwikkeling, als 
groot normaal klein Monthly

K8 (Q8) K7 (Q7) Onze productie/zakelijke activiteiten ondervinden belemmeringen: Quarterly Quarterly

Nee

Ja, door:

onvoldoende vraag

tekort aan arbeidkrachten

tekort aan productiemiddelen, materiaal, ruimte

financiële beperkingen

weersomstandigheden

andere oorzaken, te weten:

_________________________________________________________________________________________________________

M4 (Q4) De personeelssterkte is in de afgelopen drie maanden toegenomen gelijk gebleven afgenomen Monthly

M7 (Q7) M5 (Q5) M5 (Q5) De personeelssterkte zal in de komende drie maanden toenemen
vrijwel gelijk 

blijven
afnemen Monthly Monthly Monthly

K14 (Q14) Onze concurrentiepositie in de afgelopen drie maanden is op de:
toegenomen/ve

rbeterd

vrijwel gelijk 

gebleven

afgenomen/v

erslechterd
Quarterly

 - Nederlandse markt

K15 (Q15)                                                                                                            
toegenomen/ve

rbeterd

vrijwel gelijk 

gebleven

afgenomen/v

erslechterd
Quarterly

 - Buitenlandse markt binnen de EU

K16 (Q16)                                                                                                            
toegenomen/ve

rbeterd

vrijwel gelijk 

gebleven

afgenomen/v

erslechterd
Quarterly

 - Buitenlandse markt buiten de EU

M1 (Q1)
De commerciële situatie (w.o. het economische klimaat) is in de afgelopen 

drie maanden voor onze onderneming  

toegenomen/ve

rbeterd

vrijwel gelijk 

gebleven

afgenomen/v

erslechterd
Monthly

Ja           Nee

K8 (Q8)
Als de vraag toeneemt voor uw bedrijf, kunt u de omvang van uw 

activiteiten verhogen met de huidige middelen?

Indien Ja, met hoeveel procent ……………...… %

Quarterly

Frequency


