Vragenlijst

CCO 2017
Q6

CCO 2017

Q1 Wat vindt u van de financiële situatie van uw huishouden over de afgelopen 12 maanden? Deze is:
1. Veel beter geworden
2. Een beetje beter geworden
3. Hetzelfde gebleven
4. Een beetje slechter geworden
5. Veel slechter geworden
Weet niet

Q2 Wat verwacht u van de financiële situatie van uw huishouden voor de komende 12 maanden? Deze zal:
1. Veel beter worden
2. Een beetje beter worden
3. Hetzelfde blijven
4. Een beetje slechter worden
5. Veel slechter worden
Weet niet

Q3 Wat vindt u van de algemene economische situatie in Nederland over de afgelopen 12
maanden?
Deze is:
6. Veel beter geworden
7. Een beetje beter geworden
8. Hetzelfde gebleven
9. Een beetje slechter geworden
10. Veel slechter geworden
Weet niet

Q4 Wat verwacht u van de algemene economische situatie in Nederland voor de komende 12 maanden?
Deze zal:
1. Veel beter worden
2. Een beetje beter worden
3. Hetzelfde blijven
4. Een beetje slechter worden
5. Veel slechter worden
Weet niet

Q5 Wat vindt u van de prijzen over de afgelopen 12 maanden?
Deze zijn:
1. Sterk gestegen
2. Matig gestegen
3. Zwak gestegen
4. Ongeveer hetzelfde gebleven
5. Gedaald
Weet niet
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Q51 Met hoeveel procent denkt u dat de prijzen de afgelopen 12 maanden gestegen/gedaald zijn?
…%
Weet niet

Q6a Wat verwacht u van de prijzen voor de komende 12 maanden?
Deze zullen:
1. Stijgen
2. Dalen
3. Gelijk blijven
Weet niet

Q6b Zullen de prijzen de komende 12 maanden dan:
1. Sterker stijgen dan tot nu toe
2. Evenveel stijgen als tot nu toe
3. Minder stijgen dan tot nu toe
Weet niet

Q61 Met hoeveel procent denkt u dat de prijzen de komende 12 maanden zullen stijgen/dalen?
… %
Weet niet

Q7 Wat verwacht u van de werkloosheid in Nederland voor de komende 12 maanden?
Deze zal:
1. Sterk stijgen
2. Een beetje stijgen
3. Hetzelfde blijven
4. Een beetje dalen
5. Sterk dalen
Weet niet

Q8 Als u naar de algemene economische situatie kijkt, vindt u het dan een gunstige of ongunstige tijd voor
grote aankopen, zoals meubels, elektronica, etc.?
1. Een gunstige tijd
2. Geen gunstige, maar ook geen ongunstige tijd
3. Een ongunstige tijd
Weet niet
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Q9 Verwacht u in de komende 12 maanden meer/minder geld uit te geven dan in de afgelopen 12 maanden
aan grote uitgaven, zoals meubels of elektronica?
1. Veel meer geld
2. Een beetje meer geld
3. Ongeveer hetzelfde
4. Een beetje minder geld
5. Veel minder geld
Weet niet

Q10 Als u kijkt naar de algemene economische situatie, vindt u dan dat het nu een goed of slecht moment is
om te sparen?
1. Een zeer goed moment
2. Een goed moment
3. Een slecht moment
4. Een zeer slecht moment
Weet niet

Q11 Hoe waarschijnlijk is het dat u de komende 12 maanden geld opzij kunt leggen?
1. Zeer waarschijnlijk
2. Waarschijnlijk
3. Onwaarschijnlijk
4. Zeer onwaarschijnlijk
Weet niet

Q12 Welke omschrijving vindt u het beste bij de huidige financiële situatie van uw huishouden passen?
1. Er wordt veel geld overgehouden
2. Er wordt een beetje geld overgehouden
3. Er kan precies worden rondgekomen
4. Er moeten spaartegoeden worden aangesproken
5. Er worden schulden gemaakt
Weet niet, Geen antwoord

Q13 Nu volgt een aantal vragen over uw mening over de financiële situatie van uw huishouden.
Hoe waarschijnlijk is het dat u de komende 2 jaar een auto zult kopen?
5. Zeer waarschijnlijk
6. Waarschijnlijk
7. Onwaarschijnlijk
8. Zeer onwaarschijnlijk
Weet niet
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Q14 Bent u van plan een huis te kopen of er een te laten bouwen in de komende 2 jaar?
Dit kan een woonhuis zijn voor uzelf of voor een familielid, maar ook een vakantiehuis of een huis dat u
doorverhuurt
1. Ja, zeker wel
2. Ja, waarschijnlijk wel
3. Nee, waarschijnlijk niet
4. Nee, zeker niet
Weet niet

Q15 Hoe waarschijnlijk is het dat u grote uitgaven zult doen voor verbetering of renovatie van uw woning in
de komende 12 maanden?
1. Zeer waarschijnlijk
2. Waarschijnlijk
3. Onwaarschijnlijk
4. Zeer onwaarschijnlijk
5. Niet van toepassing, we wonen in een huurwoning
Weet niet

