
 

   

 

 

De antwoorden op de 10 vragen 

 
 

1. Hoe vaak per week gaat u naar de frituur? 

1. Elke dag (0.28%)  
2. Eén maal per week (32.24%)  
3. Meerdere keren per week (3.96%)  
4. Eén keer per maand (37.13%)  
5. Meerdere keren per maand (18.87%)  
6. Nooit (7.51%)  

 
 
 

2. Waar vindt u de frieten het lekkerst?  

1. In de frituur (62.46%)  
2. In het fastfood hamburgerrestaurant (1.07%)  
3. Thuis (36.47%) 

 

3. Zijn frieten voor u...? 

1. een volwaardige maaltijd (84.92%)  
2. een tussendoortje (4.83%)  
3. een laatavondvuller (10.25%) 

 

 
 

4. Welke saus eet u bij uw frieten? 

1. Geen (3.49%)  
2. Mayonaise (49.5%)  
3. Ketchup (8.6%)  
4. Cocktail (3.62%)  
5. Tartaar (11.31%)  
6. Andalouse (6.54%)  
7. Andere (16.94%)  

 
 
 

5. Wie beslist bij u over het bezoek aan de frituur? 

1. de man (41.99%)  
2. de vrouw (43.1%)  
3. de kinderen (14.91%) 

 

 
 

6. Wat is uw belangrijkste argument om een frituur te bezoeken? 

1. de lekkere frieten (42.44%)  
2. de nabijheid (6.65%)  
3. de openingsuren 's avonds (5.78%)  
4. de keuze in bijhorende snacks (6.22%)  
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5. luiheid, geen zin om te koken (38.89%) 

 
 
 

7. Hoeveel euro besteedt u bij een bezoek aan de frituur? 

1. 0 tot 5 euro (12.73%)  
2. 5 tot 10 euro (38.16%)  
3. 10 tot 15 euro (31.55%)  
4. 15 euro en meer (17.56%) 

 
 
 

8. Waar eet u het liefst uw frieten? 

1. in de frituur (18.67%)  
2. in de auto (1.03%)  
3. thuis in de eetkamer (43.51%)  
4. thuis voor de televisie (34.87%)  
5. op straat (1.92%) 

 
 
 

9. Frieten uit de frituur eet je... 

1. met de handen (50.48%)  
2. met een vorkje (40.9%)  
3. met mes en vork (8.62%)  

 

 
 

10. Hoeveel keer bakt u zelf frieten? 

1. 1 keer per maand (35.64%)  
2. 2 tot 4 keer per maand (27.51%)  
3. 1 keer per week (31.17%)  
4. 2 keer per week (4.85%)  
5. verschillende keren per week (0.83%) 
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