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Enquête klanten 
 

✓ Naam van de zaak waarvan u de enquête heeft ontvangen:  

 

✓ Waar woont u (postnummer aanduiden) ? 
o Bij postnummer…: woont u in het dorp of daarbuiten ? 

 
✓ Duid aan wat voor u het meest van toepassing is als klant ? 

o Ik ben dagelijkse klant 
o Ik kom hier wekelijks 
o Ik kom hier 1 keer maand of minder 
o Ik ben toevallige passant 

 
✓ Hoe komt u (gewoonlijk) naar deze zaak ? 

o Te voet 
o Met de fiets 
o Met het openbaar vervoer 
o Met de wagen 
o Met de elektrische step  
o andere 

 
✓ Wat is uw oordeel over de nieuwe verkeerssituatie ? 

o Ik geraak hier even vlot als voor het nieuwe plan 
o Ik geraak hier vlotter dan voor het nieuwe plan 
o Ik geraak hier minder vlot dan voor het nieuwe plan 

 
✓ Is het aantal bezoeken aan deze zaak gewijzigd? 

o Ja, ik kom minder 
o Ja, ik kom meer 
o Neen, ik kom ongeveer even veel/weinig 

 
✓ Welke tips heeft u: 

o Voor de gemeente (naam van de gemeente) 
o Voor deze zaak: 
o Voor de ondernemers in het algemeen: 

 
✓ Wil u verder geïnformeerd worden over deze enquête ? 

o Zo ja, graag uw contactgegevens (naam, gemeente, tel of GSM, e-mail-adres) 
✓ Wil u getuigen ? 

o Zo ja, graag uw contactgegevens  (naam, gemeente, tel of GSM, e-mail-adres)  



 

[Typ hier] 
 

Enquête ondernemers: 
 

✓ Naam van de zaak: 
✓ Adres: 
✓ Wat is je hoofdassortiment: 

o Diensten aan particulieren (kapper, verzekeringen, bank) 
o Bouw  
o Industrie  

▪ Detailhandel  
▪ Voeding 
▪ Dagbladhandel 
▪ Mode 

o Horeca  
o Groothandel  
o Automobiel  
o Vervoer en logistiek  
o Vrije en intellectuele beroepen 

▪ Zorg 
▪ Buiten de zorg 

o Andere, gelieve te specificeren:  
 

✓ Wat is het profiel van je klanten/cliënten: 

 100% 76-100% 51-75% 26-50% < 

25% 
Onbekend of niet 

van toepassing 
Dagelijkse klanten       

Wekelijkse klanten       

Regelmatige klanten, maar niet 

wekelijks 
      

Wisselend       

Toevallige passanten       

 

✓ Hoe komen je klanten/cliënten hoofdzakelijk naar je zaak/praktijk ? 

 100% 76-100% 51-75% 26-50% < 

25% 
Onbekend of niet 

van toepassing 
Te voet       

Met de fiets       

Met het openbaar vervoer       

Met de wagen       

 

✓ Wat is het effect op je  klanten/cliënten - bestand ? 

 100% 76-100% 51-75% 26-50% < 25% Onbekend 

Geen klachten       

Het was even wennen, maar de klanten 

komen terug  

      

Ik heb andere klanten, dus alles komt op 

hetzelfde neer  
      

Ik ben (trouwe) klanten verloren       

 

✓ Welke zaken worden er gesignaleerd door je leveranciers ? 

o Over het algemeen geen klachten 

o Het was wennen, maar alles verloopt nu vlot 

o Mijn leveranciers signaleren mij volgende zaken: 

  

  



 

[Typ hier] 
 

✓ Welke problemen ondervind je zelf voor je eigen bedrijfsvoering: 

o Geen klachten 

o Het was even wennen, maar alles verloopt vlot 

o Ik ondervind volgende problemen: 

 

✓ Voor detailhandel en diensten aan particulieren: Vergelijking aantal transacties per dag tegenover voor de invoering van het 

plan 

 

✓ Welke tips heb je voor de gemeente (naam van de gemeente) ? 
 

✓ Welke tips heb je voor je collega-ondernemers  ? 
 

✓ Wil je verder geïnformeerd worden over deze enquête ? 
0 neen 

0 ja: dit zijn mijn contactgegevens: (naam, naam van de zaak, GSMnr,n e-mail-adres) 

 

✓ Wil je getuigen, bvb voor de pers ? 
o Neen 
o Ja dit zijn mijn contactgegevens: (naam, naam van de zaak, GSMnr,n e-mail-adres) 


