NL
INTRO
1

Préférez-vous répondre à cette enquête en français ou en néerlandais ?
Wenst u deze enquête in het Nederlands of in het Frans te doen?
2 Français - Frans
1 Nederlands - néerlandais

Het Centrum voor Informatie over de Media voert een onderzoek over de Belgische pers (zowel over de geschreven pers als over de digitale versies van perstitels).
U werd geselecteerd om aan dit onderzoek mee te werken.
Als er iets niet duidelijk is, aarzel dan niet om hulp te vragen aan de enquêteur.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Voor u aan de vragenlijst begint, is het belangrijk om te weten dat …
- U steeds uw antwoord kan verbeteren, ook indien u reeds op "Volgende" gedrukt hebt. Dit kan door eenvoudig op "Vorige" te drukken.
- U zelf bepaalt hoe snel of hoe traag u antwoordt. Neem dus gerust uw tijd om alle vragen aandachtig te lezen en te beantwoorden.
De enquête begint op het volgende scherm.

Voor we met het echte interview beginnen, nog een kleine tip.
Zoals u merkt, bepaalt u zelf hoe snel of traag u antwoordt.
Het volgende scherm verschijnt pas nadat u op de “Volgende”-knop duwt.
Neem dus gerust uw tijd om alle vragen aandachtig te lezen en te beantwoorden.
De enquête begint op het volgende scherm.

INLEIDING
We gaan u titels tonen van uitgaven die verschijnen in België.
Het gaat om Nederlandstalige en Franstalige titels (en enkele Engelstalige en Duitstalige).
Voor elk van deze titels zullen we u vragen of u deze gelezen, doorbladerd of geraadpleegd heeft.
Opgelet!
- Wat ons interesseert is uw totale leesgedrag, zowel bij u thuis als elders.
- Gelieve rekening te houden met zowel recente als oude nummers.

De vragen die hierna volgen gaan over het raadplegen van perstitels zowel op papier als in digitale vorm.
[picto DB -maga] De papieren versie is de gedrukte titel zoals u die vindt in de krantenwinkel.
[picto PC - tablet - gsm] De digitale vorm van kranten en magazines kan u raadplegen op het scherm van een smartphone, tablet of cumputer.

We maken hierbij het onderscheid tussen de digitale editie enerzijds en de website anderzijds.
- Onder de digitale editie verstaan we het lezen op scherm van een specifiek nummer van een krant of een magazine, met dezelfde inhoud als de papieren editie (dezelfde artikels en
rubrieken).
- Onder de websites verstaan we het raadplegen van nieuws of artikels die continu geüpdatet worden op een site of in een app.
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1. Algemene filters
9

a

Heeft u de voorbije maanden de DIGITALE editie of de WEBSITE van een perstitel geraadpleegd (het maakt niet uit of het een krant of een magazine of de gratis
regionale pers was) ?
1 ja
2 nee
Heeft u de voorbije maanden de papieren versie of de digitale editie of de website van een FRANSTALIGE titel gelezen, doorbladerd of geraadpleegd (het maakt
niet uit of het een krant of een magazine of de gratis regionale pers was, thuis of elders, zelfs al was het een oud nummer) ?
Voor elke versie één antwoord aanduiden

9

9

b

Papieren versie:

c

1 ja
2 nee
Digitale editie of website:
1 ja
2 nee

Heeft u de voorbije maanden de papieren versie van een FRANSTALIGE titel gelezen of doorbladerd (het maakt niet uit of het een krant of een magazine of de gratis
regionale pers was, thuis of elders, zelfs al was het een oud nummer) ?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
9

b

Papieren versie:
1 ja
2 nee

2. Totale lectuur
Om de verschillende titels te identificeren, tonen we u nu een reeks logo's.
We vragen u om voor elke titel aan te duiden of u deze tijdens de voorbije maanden heeft gelezen, doorbladerd of geraadpleegd, thuis of elders, zelf al was het een oud nummer.

We beginnen met [periodiciteit].
[de kranten en hun bijlagen]
[de magazines die wekelijks verschijnen en de huis-aan-huisbladen],
[de magazines die tweewekelijks of minder verschijnen]
Gelieve alle vragen aandachtig te lezen.
Als er iets niet duidelijk is, aarzel dan niet om de enquêteur te roepen.
TUSSENSCHERM VOLGENDE VERSCHIJNINGSFREQUENTIE
De vragen die nu volgen, hebben betrekking op [periodiciteit].
[de kranten en hun bijlagen]
[de magazines die wekelijks verschijnen en de huis-aan-huisbladen],
[de magazines die tweewekelijks of minder verschijnen]
TUSSENSCHERM LAATSTE VERSCHIJNINGSFREQUENTIE
En nu [periodiciteit].
[de kranten en hun bijlagen]
[de magazines die wekelijks verschijnen en de huis-aan-huisbladen],
[de magazines die tweewekelijks of minder verschijnen]
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2.1 Kranten
TOON DE LOGO’S EN TITELS
INDIEN TAAL VRAGENLIJST = NL => 1 LOGO PER SCHERM

10

a

10

b

Heeft u de voorbije maanden de papieren versie of de digitale editie of de website van *?DAGBLAD gelezen, doorbladerd of geraadpleegd, thuis of elders, zelfs al
was het een oud nummer?
Voor elke versie één antwoord aanduiden
2: Het Belang van Limburg (Nederlandstalig)
6: Gazet van Antwerpen (Nederlandstalig)
7: De Gentenaar (Nederlandstalig)
9: Het Laatste Nieuws (Nederlandstalig)
14: Metro (Nederlandstalig)
15: De Morgen (Nederlandstalig)
16: De Nieuwe Gazet (Nederlandstalig)
17: Het Nieuwsblad (Nederlandstalig)
23: De Standaard (Nederlandstalig)
5 : De Tijd (Nederlandstalig)
Papieren versie:
1 ja
2 nee
Digitale editie of website:
1 ja
2 nee

TOON ENKEL Q.10A (papier)
Heeft u de voorbije maanden de papieren versie van *?DAGBLAD gelezen of doorbladerd, thuis of elders, zelfs al was het een oud nummer?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
10

a

Papieren versie:
1 ja
2 nee

NIET STELLEN => INDIEN CODE 1 IN Q.9A EN CODE 2 IN Q.9B EN Q.9C
NIET STELLEN => INDIEN CODE 2 IN Q.9A EN CODE 2 IN Q.9B
INDIEN TAAL TITEL NIET NL => 6 LOGOS PERS SCHERM + TOON ENKEL LOGO PAPIER

10

d

Heeft u de voorbije maanden de papieren versie of de digitale editie of de website van volgende Franstalige titels gelezen, doorbladerd of geraadpleegd, thuis of
elders, zelfs al was het een oud nummer?
Voor elke titel één antwoord aanduiden

10

d

Heeft u de voorbije maanden de digitale editie of de website van volgende Franstalige titels gelezen of geraadpleegd, thuis of elders, zelfs al was het een oud
nummer?
Voor elke titel één antwoord aanduiden

10

d

Heeft u de voorbije maanden de papieren versie van volgende Franstalige titels gelezen of doorbladerd, thuis of elders, zelfs al was het een oud nummer?
Voor elke titel één antwoord aanduiden

1: L'Avenir (Franstalig)
10: La Capitale (Franstalig)
4: DH/Les Sports(Franstalig)
28: L'Echo (Franstalig)
11: La Libre Belgique (Franstalig)
13: Metro (Franstalig)
12: La Meuse (Franstalig)
18: Nord Eclair (Franstalig)
19: La Nouvelle Gazette (Franstalig)
20: La Province (Franstalig)
22: Le Soir (Franstalig)
1 ja
2 nee

STEL NA ALLE SCHERMEN VAN 6 TITELS
TOON DE ANTWOORDEN VAN Q.10E, Q.10F SAMEN OP 1 SCHERM
Welke versie(s) van *?DAGBLAD heeft u de voorbije maanden gelezen, doorbladerd of geraadpleegd, thuis of elders, zelfs al was het een oud nummer?
Voor elke versie één antwoord aanduiden
10

10

e

Papieren versie:

f

1 ja
2 nee
Digitale editie of website:
1 ja
2 nee
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2.2 Bijlagen van kranten
TOON DE LOGO’S EN TITELS
INDIEN TAAL VRAGENLIJST = NL => 1 LOGO PER SCHERM
TOON DE ANTWOORDEN VAN Q.11A, Q.11B SAMEN OP 1 SCHERM
Heeft u de voorbije maanden de papieren versie of de digitale editie of de website van *?SUPPLEMENTQ gelezen, doorbladerd of geraadpleegd, thuis of elders, zelfs
al was het een oud nummer?
Voor elke versie één antwoord aanduiden
115: Citta, bijlage van Gazet van Antwerpen (Nederlandstalig)
113: De Morgen Magazine, bijlage van De Morgen (Nederlandstalig)
105: De Standaard Magazine, bijlage van De Standaard (Nederlandstalig)
114: DS Weekblad, bijlage van De Standaard (Nederlandstalig)
109: Netto, bijlage van De Tijd (Nederlandstalig)
106: Het Nieuwsblad Magazine, bijlage van Het Nieuwsblad (Nederlandstalig)
102: Nina, bijlage van Het Laatste Nieuws (Nederlandstalig)
107: Sabato, bijlage van De Tijd (Nederlandstalig)
104: Sjiek, bijlage van Het Belang van Limburg (Nederlandstalig)
11

a

Papieren versie:

11

b

1 ja
2 nee
Digitale editie of website:
1 ja
2 nee

TOON ENKEL Q.11A (papier)
Heeft u de voorbije maanden de papieren versie van *?SUPPLEMENTQ gelezen of doorbladerd, thuis of elders, zelfs al was het een oud nummer?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
11

a

Papieren versie:
1 ja
2 nee

NIET STELLEN => INDIEN CODE 1 IN Q.9A EN CODE 2 IN Q.9B EN Q.9C
NIET STELLEN => INDIEN CODE 2 IN Q.9A EN CODE 2 IN Q.9B
INDIEN TAAL TITEL NIET NL => 6 LOGOS PERS SCHERM + TOON ENKEL LOGO PAPIER

11

d

Heeft u de voorbije maanden de papieren versie of de digitale editie of de website van volgende Franstalige titels gelezen, doorbladerd of geraadpleegd, thuis of
elders, zelfs al was het een oud nummer?
Voor elke titel één antwoord aanduiden

11

d

Heeft u de voorbije maanden de digitale editie of de website van volgende Franstalige titels gelezen of geraadpleegd, thuis of elders, zelfs al was het een oud
nummer?
Voor elke titel één antwoord aanduiden

11

d

Heeft u de voorbije maanden de papieren versie van volgende Franstalige titels gelezen of doorbladerd, thuis of elders, zelfs al was het een oud nummer?
Voor elke titel één antwoord aanduiden

116: Deuzio, bijlage van L’avenir (Franstalig)
110: Mon Argent, bijlage van L’Echo (Franstalig)
108: Sabato, bijlage van L’Echo (Franstalig)
101: So Soir, bijlage van Le Soir (Franstalig)
112: TV news, bijlage van Le Soir, La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, La Capitale, Nord Eclair (Franstalig)
1 ja
2 nee
STEL NA ALLE SCHERMEN VAN 6 TITELS
TOON DE ANTWOORDEN VAN Q.11E, Q.11F SAMEN OP 1 SCHERM
Welke versie(s) van *?SUPPLEMENTQ heeft u de voorbije maanden gelezen, doorbladerd of geraadpleegd, thuis of elders, zelfs al was het een oud nummer?
Voor elke versie één antwoord aanduiden
11

11

e

Papieren versie:

f

1 ja
2 nee
Digitale editie of website:
1 ja
2 nee
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2.3 Weekbladen + bijlagen
TOON DE LOGO’S EN TITELS
INDIEN TAAL VRAGENLIJST = NL => 1 LOGO PER SCHERM
TOON DE ANTWOORDEN VAN Q.12A, Q.12B SAMEN OP 1 SCHERM
Heeft u de voorbije maanden de papieren versie of de digitale editie of de website van *?WEEKBLAD / *?SUPPLEMENTH gelezen, doorbladerd of geraadpleegd,
thuis of elders, zelfs al was het een oud nummer?
Voor elke versie één antwoord aanduiden

12

a

12

b

202 Blik (Nederlandstalig)
203 Boer&Tuinder (Nederlandstalig)
206 Brugsch Handelsblad (Nederlandstalig)
411 Bruzz (Nederlandstalig)
209 Dag Allemaal (Nederlandstalig)
212 Expres (Nederlandstalig)
216 Flair (Nederlandstalig)
300 Focus Knack, bijlage van Knack (Nederlandstalig)
217 HUMO (Nederlandstalig)
221 Kerk en Leven (Nederlandstalig)
222 Knack (Nederlandstalig)
224 Kortrijks Handelsblad (Nederlandstalig)
225 Landbouwleven (Nederlandstalig)
226 Libelle (Nederlandstalig)
245 Primo (Nederlandstalig)
236 Sport/Voetbal Magazine (Nederlandstalig)
237 Story (Nederlandstalig)
242 TeVe-Blad (Nederlandstalig)
244 Trends (Nederlandstalig)
246 Tv Familie (Nederlandstalig)
249 De Weekbode (Nederlandstalig)
301 Weekend Knack, bijlage van (Nederlandstalig)
252 Het Wekelijks Nieuws (Nederlandstalig)
253 De Zeewacht (Nederlandstalig)
446 De Zondag (Nederlandstalig)
Papieren versie:
1 ja
2 nee
Digitale editie of website:
1 ja
2 nee

TOON ENKEL Q.12A (papier)
Heeft u de voorbije maanden de papieren versie van *?WEEKBLAD / *?SUPPLEMENTH gelezen of doorbladerd, thuis of elders, zelfs al was het een oud nummer?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
12

a

Papieren versie:
1 ja
2 nee

NIET STELLEN => INDIEN CODE 1 IN Q.9A EN CODE 2 IN Q.9B EN Q.9C
NIET STELLEN => INDIEN CODE 2 IN Q.9A EN CODE 2 IN Q.9B
INDIEN TAAL TITEL NIET NL => 6 LOGOS PERS SCHERM + TOON ENKEL LOGO PAPIER

12

d

Heeft u de voorbije maanden de papieren versie of de digitale editie of de website van volgende Franstalige titels gelezen, doorbladerd of geraadpleegd, thuis of
elders, zelfs al was het een oud nummer?
Voor elke titel één antwoord aanduiden

12

d

Heeft u de voorbije maanden de digitale editie of de website van volgende Franstalige titels gelezen of geraadpleegd, thuis of elders, zelfs al was het een oud
nummer?
Voor elke titel één antwoord aanduiden

12

d

Heeft u de voorbije maanden de papieren versie van volgende Franstalige titels gelezen of doorbladerd, thuis of elders, zelfs al was het een oud nummer?
Voor elke titel één antwoord aanduiden

482 7 Dimanche (Franstalig)
208 Ciné Télé Revue (Franstalig)
210 Dimanche (Franstalig)
214 Femmes d'Aujourd'Hui (Franstalig)
215 Flair (Franstalig)
304 Focus Le Vif, bijlage van Vif L’Express (Franstalig)
238 Moustique (Franstalig)
231 Paris Match (Franstalig)
232 Point de Vue (Franstalig)
233 Le Sillon Belge (Franstalig)
234 Soir Mag (Franstalig)
235 Sport/Foot Magazine (Franstalig)
241 Télé Pocket (Franstalig)
240 Télé Star (Franstalig)
239 Télépro (Franstalig)
243 Trends/Tendances (Franstalig)
247 Le Vif L'Express (Franstalig)
302 Weekend - Le Vif L'Express, bijlage van Vif L’Express (Franstalig)
1 ja
2 nee
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STEL NA ALLE SCHERMEN VAN 6 TITELS
TOON DE ANTWOORDEN VAN Q.12E, Q.12F SAMEN OP 1 SCHERM

12

e

12

f

Welke versie(s) van *?WEEKBLAD / *?SUPPLEMENTH heeft u de voorbije maanden gelezen, doorbladerd of geraadpleegd, thuis of elders, zelfs al was het een oud
nummer?
Voor elke versie één antwoord aanduiden
Papieren versie:
1 ja
2 nee
Digitale editie of website:
1 ja
2 nee

2.4 Gratis regionale pers
Voor de PRG die beginnen met CIJFER 4 (gratis regionale Push) wordt de lijst die aan de respondent moet getoond worden, gedefinieerd door het arrondissement waarin de respondent
woont (zie tabblad"filter arrondissementen").
TOON DE LOGO’S EN TITELS
INDIEN TAAL VRAGENLIJST = NL => 1 LOGO PER SCHERM
TOON DE ANTWOORDEN VAN Q.13A et Q.13B SAMEN OP 1 SCHERM
Heeft u de voorbije maanden de papieren versie of de digitale editie of de website van *?PRG gelezen, doorbladerd of geraadpleegd, thuis of elders, zelfs al was het
een oud nummer?
Voor elke versie één antwoord aanduiden

13

a

13

b

439 Deze Week (Néerlandophone)
443 Deze Week (Néerlandophone)
452 Deze Week (Néerlandophone)
1401 Deze Week - Rupelkoerier (Néerlandophone)
1404 Deze Week - Tam-Tam (Néerlandophone)
1405 De Streekkrant (Néerlandophone)
1406 Deze Week - De Wegwijzer (Néerlandophone)
1407 Het Gouden Blad (regio Waregem) (Néerlandophone)
1408 Deze Week - 't Fonteintje (Néerlandophone)
Papieren versie:
1 ja
2 nee
Digitale editie of website:
1 ja
2 nee

TOON ENKEL Q.13A (papier)
Heeft u de voorbije maanden de papieren versie van *?PRG gelezen of doorbladerd, thuis of elders, zelfs al was het een oud nummer?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
13

a

Papieren versie:
1 ja
2 nee
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NIET STELLEN => INDIEN CODE 1 IN Q.9A EN CODE 2 IN Q.9B EN Q.9C
NIET STELLEN => INDIEN CODE 2 IN Q.9A EN CODE 2 IN Q.9B
INDIEN TAAL TITEL NIET NL => 6 LOGOS PER SCHERM + TOON ENKEL LOGO PAPIER
13

d

Heeft u de voorbije maanden de papieren versie of de digitale editie of de website van volgende Franstalige titels gelezen, doorbladerd of geraadpleegd, thuis of
elders, zelfs al was het een oud nummer?
Voor elke titel één antwoord aanduiden

13

d

Heeft u de voorbije maanden de digitale editie of de website van volgende Franstalige titels geraadpleegd, thuis of elders?
Voor elke titel één antwoord aanduiden

13

d

Heeft u de voorbije maanden de papieren versie van volgende Franstalige titels gelezen of doorbladerd, thuis of elders, zelfs al was het een oud nummer?
Voor elke titel één antwoord aanduiden

492 L’Avenir.net Proximag (Franstalig)
525 L’Avenir.net Proximag (Franstalig)
529 Le Journal du Centre - L’Avenir.net Proximag (Franstalig)
402 Vlan - Andenne-Potins (Franstalig)
407 Vlan - Ardenne Hebdo (Franstalig)
420 Vlan - Arlon Carrefour (Franstalig)
410 Vlan - Belgique Numéro 1 (Franstalig)
412 Vlan - Cayoteu (Franstalig)
484 Vlan - Ciney Dinant (Franstalig)
415 Vlan - échos (Franstalig)
417 Vlan - Hebdo 2000 (Franstalig)
1402 Vlan - Infos & Annonces
419 Vlan - Jeudi Soir (Franstalig)
421 Vlan - Kurier Journal (Duitstalig - Franstalig)
425 Vlan - La Lorgnette (Franstalig)
435 Vlan - La Quinzaine (Franstalig)
401 Vlan - L'Aclot (Franstalig)
422 Vlan - L'Annonceur (Franstalig)
423 Vlan - l'écho (Franstalig)
414 Vlan - L'Echo de la Haute Senne (Franstalig)
424 Vlan - L'édition Locale (Franstalig)
404 Vlan - Les Annonces (Franstalig)
431 Vlan - Publi Gembloux (Franstalig)
433 Vlan - Publi Namur (Franstalig)
434 Vlan - Publi - Tout (Franstalig)
483 Vlan - Spectacle (Franstalig)
442 Vlan - Wapi (Franstalig)
1 ja
2 nee
STEL NA ALLE SCHERMEN VAN 6 TITELS
TOON DE ANTWOORDEN VAN Q.13E EN Q.13F SAMEN OP 1 SCHERM
Welke versie(s) van *?PRG heeft u de voorbije maanden gelezen, doorbladerd of geraadpleegd, thuis of elders, zelfs al was het een oud nummer?
Voor elke versie één antwoord aanduiden.
13

13

e

Papieren versie:

f

1 ja
2 nee
Digitale editie of website:
1 ja
2 nee
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2.5 Maandbladen, 2-maandelijkse en tweewekelijkse bladen en trimestriële bladen
TOON DE LOGO’S EN TITELS
INDIEN TAAL VRAGENLIJST = NL => 1 LOGO PER SCHERM
TOON DE ANTWOORDEN VAN Q.14A, Q.14B SAMEN OP 1 SCHERM
Heeft u de voorbije maanden de papieren versie of de digitale editie of de website van *?MAANDBLAD / *?TWEEMAANDELIJKS /
*?HALFMAANDELIJKS/*?TRIMESTRIEEL gelezen, doorbladerd of geraadpleegd, thuis of elders, zelfs al was het een oud nummer?
Voor elke versie één antwoord aanduiden

14

a

14

b

814 Actief Wonen (Nederlandstalig)
502 Autogids (Nederlandstalig)
727 Autowereld (Nederlandstalig)
823 Bodytalk (Nederlandstalig)
741 De Bond (Nederlandstalig)
610 Brieven aan Jonge Ouders (Nederlandstalig)
730 Data News (Nederlandstalig)
809 Delhaize magazine (Nederlandstalig)
695 Elle België (Nederlandstalig)
626 Eos Magazine (Nederlandstalig)
630 Feeling (Nederlandstalig)
732 Feeling Wonen (Nederlandstalig)
671 Femma (Nederlandstalig)
634 Goed Gevoel (Nederlandstalig)
636 Ik Ga Bouwen (Nederlandstalig)
725 Libelle Lekker (Nederlandstalig)
817 La Maison Victor (Nederlandstalig)
528 Logic-Immo.be (Nederlandstalig)
646 Marie Claire Belgische editie (Nederlandstalig)
901 MO* Mondiaal Magazine (Néerlandophone)
698 Motoren & Toerisme (Nederlandstalig)
692 Nest (Nederlandstalig)
737: Netto (Nederlandstalig)
718 OKRA magazine (Nederlandstalig)
654 Plus Magazine (Nederlandstalig)
826 Psychologies Magazine (Nederlandstalig)
660 Steps (Nederlandstalig)
807 Stijlvol Wonen (Nederlandstalig)
822 Touring Magazine (Nederlandstalig)
686 Trends Style, bijlage van Trends (Nederlandstalig)
Papieren versie:
1 ja
2 nee
Digitale editie of website:
1 ja
2 nee

TOON ENKEL Q.14A (papier)
Heeft u de voorbije maanden de papieren versie van *?MAANDBLAD / *?TWEEMAANDELIJKS / *?HALFMAANDELIJKS/*?TRIMESTRIEEL gelezen of doorbladerd, thuis
of elders, zelfs al was het een oud nummer?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
14

a

Papieren versie:
1 ja
2 nee
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NIET STELLEN => INDIEN CODE 1 IN Q.9A EN CODE 2 IN Q.9B EN Q.9C
NIET STELLEN => INDIEN CODE 2 IN Q.9A EN CODE 2 IN Q.9B
INDIEN TAAL TITEL NIET NL => 6 LOGOS PERS SCHERM + TOON ENKEL LOGO PAPIER
14

d

Heeft u de voorbije maanden de papieren versie of de digitale editie of de website van volgende Franstalige titels gelezen, doorbladerd of geraadpleegd, thuis of
elders, zelfs al was het een oud nummer?
Voor elke titel één antwoord aanduiden

14

d

Heeft u de voorbije maanden de digitale editie of de website van volgende Franstalige titels gelezen of geraadpleegd, thuis of elders, zelfs al was het een oud
nummer?
Voor elke titel één antwoord aanduiden

14

d

Heeft u de voorbije maanden de papieren versie van volgende Franstalige titels gelezen of doorbladerd, thuis of elders, zelfs al was het een oud nummer?
Voor elke titel één antwoord aanduiden

604 Art et Décoration (Franstalig)
824 Bodytalk (Franstalig)
729 Data News (Franstalig)
815 Déco Idées (Franstalig)
808 Delhaize Magazine (Franstalig)
694 Elle Belgique (Franstalig)
623 Elle Décoration (Franstalig)
632 Gael (Franstalig)
731 Gael Maison (Franstalig)
637 Je vais Construire (Franstalig)
520 Le Ligueur des Parents (Franstalig)
527 Logic-Immo.be (Franstalig)
812 Le Mag Be TV (Franstalig)
813 Maisons de charme (Franstalig)
818 La Maison Victor (Franstalig)
644 Marie Claire Edition Belge (Franstalig)
738: Mon Argent (Franstalig)
507 Le Moniteur Automobile (Franstalig)
699 Nest (Franstalig)
653 Plus Magazine (Franstalig)
825 Psychologies Magazine (Franstalig)
806 Pure Maison (Franstalig)
664 Top Santé (Franstalig)
821 Touring Magazine (Franstalig)
1 ja
2 nee
STEL NA ALLE SCHERMEN VAN 6 TITELS
TOON DE ANTWOORDEN VAN Q.14E, Q.14F SAMEN OP 1 SCHERM
Welke versie van *?MAANDBLAD / *?TWEEMAANDELIJKS / *?HALFMAANDELIJKS/*?TRIMESTRIEEL heeft u de voorbije maanden gelezen, doorbladerd of
geraadpleegd, thuis of elders, zelfs al was het een oud nummer?
Voor elke versie één antwoord aanduiden.
14

14

e

Papieren versie:

f

1 ja
2 nee
Digitale editie of website:
1 ja
2 nee
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3. Lectuur laatste periode Papier
Hierna ziet u de titels die u de voorbije maanden gelezen of doorbladerd heeft op papier.
We gaan nu enkele vragen stellen over de titels die u recent gelezen heeft.
Opgelet!
De periode waarop de vraag betrekking heeft, zal variëren naargelang het een dagblad, weekblad, maandblad of andere periodiciteit betreft.

3.1 Kranten
VOOR *?DAGBLAD INDIEN LT PAPIER
EN VOOR CODE 13 OF 14 ( METRO NL OF FR) INDIEN DAG INTERVIEW=NIET MAANDAG
EN VOOR CODE 28 (L'ECHO) INDIEN DAG INTERVIEW=NIET DINSDAG
EN VOOR CODE 5 (DE TIJD) INDIEN DAG INTERVIEW = NIET DINSDAG
GISTEREN = « tijdens het voorbije weekend, dit wil zeggen vorige ZATERDAG OF ZONDAG» INDIEN DAG INTERVIEW = MAANDAG
ANDERS GISTEREN = GISTEREN
15

a

Heeft u *?GISTEREN de papieren versie van *?DAGBLAD thuis of elders gelezen of doorbladerd, zelfs al was het een oud nummer?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 ja, *?GISTEREN gelezen
2 nee

VOOR *?DAGBLAD INDIEN LT PAPIER
INDIEN CODE 13 OF 14 EN DAG INTERVIEW = MAANDAG
15

b

Heeft u vorige vrijdag of tijdens het voorbije weekend de papieren versie van *?DAGBLAD thuis of elders gelezen of doorbladerd, zelfs al was het een oud
nummer?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 ja, vorige vrijdag of tijdens het voorbije weekend gelezen
2 nee

VOOR *?DAGBLAD INDIEN LT PAPIER
INDIEN CODE 28 OF 5 EN DAG INTERVIEW = DINSDAG
15

c

Heeft u gisteren of tijdens het voorbije weekend de papieren versie van *?DAGBLAD thuis of elders gelezen of doorbladerd, zelfs al was het een oud nummer?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 ja, gisteren of tijdens het voorbije weekend gelezen
2 nee

3.2 Bijlagen van kranten
VOOR *?SUPPLEMENTQ INDIEN LT PAPIER
NIET STELLEN VOOR CODE 109 EN CODE 110 (Netto + Mon Argent)
16

a

Heeft u tijdens de laatste 7 dagen de papieren versie van *?SUPPLEMENTQ thuis of elders gelezen of doorbladerd zelfs al was het een oud nummer?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 ja, tijdens de laatste 7 dagen
2 nee, langer dan 7 dagen geleden

VOOR *?SUPPLEMENTQ INDIEN LT PAPIER
VOOR CODE 109 EN CODE 110 (Netto + Mon Argent)
16

b

Heeft u tijdens de laatste 30 dagen de papieren versie van *?SUPPLEMENTQ thuis of elders gelezen of doorbladerd zelfs al was het een oud nummer?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 ja, tijdens de laatste 30 dagen
2 nee, langer dan 30 dagen geleden

3.3 Weekbladen
VOOR *?WEEKBLAD DIE BEGINNEN MET CIJFER 2 + CODE 411 – 446 - 482 INDIEN LT PAPIER
17

a

Heeft u tijdens de laatste 7 dagen de papieren versie van *?WEEKBLAD thuis of elders gelezen of doorbladerd zelfs al was het een oud nummer?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 ja, tijdens de laatste 7 dagen
2 nee, langer dan 7 dagen geleden

3.4 Bijlagen weekbladen
VOOR *?SUPPLEMENTH 300, 301, 302 en 304 INDIEN LT PAPIER
18

Heeft u tijdens de laatste 7 dagen de papieren versie van *?SUPPLEMENTH thuis of elders gelezen of doorbladerd zelfs al was het een oud nummer?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 ja, tijdens de laatste 7 dagen
2 nee, langer dan 7 dagen geleden
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3.5 Gratis regionale Pers
VOOR *?PRG INDIEN LT PAPIER
NIET STELLEN VOOR CODE 525 & 529
19

a

Heeft u tijdens de laatste 7 dagen de papieren versie van *?PRG thuis of elders gelezen of doorbladerd zelfs al was het een oud nummer?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 ja, tijdens de laatste 7 dagen
2 nee, langer dan 7 dagen geleden

VOOR *?PRG 525 & 529 INDIEN LT PAPIER

19

b

Heeft u tijdens de laatste 14 dagen de papieren versie van *?PRG thuis of elders gelezen of doorbladerd zelfs al was het een oud nummer?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 ja, tijdens de laatste 14 dagen
2 nee, langer dan 14 dagen geleden

3.6 Tweewekelijkse bladen
VOOR *?HALFMAANDELIJKS WAARVAN DE CODE BEGINT MET EEN 5 INDIEN LT PAPIER
20

Heeft u tijdens de laatste 14 dagen de papieren versie van *?HALFMAANDELIJKS thuis of elders gelezen of doorbladerd zelfs al was het een oud nummer?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 ja, tijdens de laatste 14 dagen
2 nee, langer dan 14 dagen geleden

3.7 Maandbladen
VOOR *?MAANDBLAD WAARVAN DE CODE BEGINT MET EEN 6 OF 7 INDIEN LT PAPIER
21

Heeft u tijdens de laatste 30 dagen de papieren versie van *?MAANDBLAD thuis of elders gelezen of doorbladerd zelfs al was het een oud nummer?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 ja, tijdens de laatste 30 dagen
2 nee, langer dan 30 dagen geleden

3.8 Tweemaandelijkse bladen
VOOR *?TWEEMAANDELIJKS WAARVAN DE CODE BEGINT MET EEN 8 INDIEN LT PAPIER
22

Heeft u tijdens de laatste 2 maanden de papieren versie van *?TWEEMAANDELIJKS thuis of elders gelezen of doorbladerd zelfs al was het een oud nummer?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 ja, tijdens de laatste 2 maanden
2 nee, langer dan 2 maanden geleden

3.9 Trimestriële bladen
VOOR *?TRIMESTRIEEL WAARVAN DE CODE BEGINT MET EEN 9 INDIEN LT PAPIER
23

Heeft u tijdens de laatste 3 maanden de papieren versie van *?TRIMESTRIEEL thuis of elders gelezen of doorbladerd zelfs al was het een oud nummer?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 ja, tijdens de laatste 3 maanden
2 nee, langer dan 3 maanden geleden
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4. Kwalitatieve vragen Papier
Nu volgen enkele vragen over de kranten en magazines die u heeft aangeduid.
We vragen u nu, voor elke titel, om de leesfrequentie aan te duiden, de manier van lezen en hoe u ze heeft verkregen.
4.1 Kranten
VOOR *?DAGBLAD INDIEN LT PAPIER
NIET STELLEN VOOR CODES 13, 14, 28, 5
24

a

Leest of doorbladert u de papieren versie van *?DAGBLAD in het algemeen:
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1
2
3
4
5

systematisch alle dagen (6 of 7 nummers per week)
bijna alle dagen (5 nummers per week)
dikwijls (3 of 4 nummers per week)
nu en dan (1 of 2 nummers per week)
zelden (minder dan 1 nummer per week)

VOOR *?DAGBLAD INDIEN LT PAPIER
INDIEN *?DAGBLAD =METRO NL/FR (CODE 13 OF 14) OF L'ECHO (CODE 28) OF DE TIJD (CODE 5)
24

b

Leest of doorbladert u de papieren versie van *?DAGBLAD in het algemeen:
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 systematisch alle dagen (5 nummers per week)
2 bijna alle dagen (4 nummers per week)
3 dikwijls (2 of 3 nummers per week)
4 nu en dan (1 nummer per week)
5 zelden (minder dan 1 nummer per week)

VOOR *?DAGBLAD INDIEN LT PAPIER
Hoe leest u in het algemeen, een papieren nummer van *?DAGBLAD (in één of in meerdere keren, dat blijft gelijk)?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden

25

1
2
3
4
5

Ik lees het volledig
Ik lees de meeste artikels, ik neem de rest door
Ik lees één of sommige artikels, ik neem de rest door
Ik lees één of sommige artikels, Ik neem de rest niet door
Ik doorblader het zonder echt te lezen

VOOR *?DAGBLAD INDIEN LT PAPIER

In het algemeen, in hoeveel keren leest u dezelfde papieren versie van hetzelfde nummer van *?Dagblad ?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 in 1 keer
2 in 2 keer
3 in 3 keer
4 in 4 keer
5 in 5 keer of meer

26

VOOR *?DAGBLAD INDIEN LT PAPIER
NIET STELLEN INDIEN *?DAGBLAD = METRO NL/FR (CODE 13 OF 14)
Hoe kreeg u het laatste papieren nummer dat u hebt gelezen of doorbladerd van *?DAGBLAD in handen?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 Ik heb persoonlijk een abonnement op *?DAGBLAD (thuis of via het werk).
2 Het was mijn exemplaar, dat ik zelf kocht of dat iemand anders voor mij kocht.
3 Iemand anders in het gezin heeft een abonnement op *?DAGBLAD (thuis of via het werk).
4 Het was een nummer dat iemand anders in het gezin gekocht had (maar niet voor mij).
5 Het was een exemplaar dat toebehoort aan het bedrijf waar ik werk, maar het was niet mijn exemplaar
6 Ik heb het op een andere manier in handen gekregen of elders kunnen inkijken.

27

4.2 Bijlagen van kranten
VOOR *?SUPPLEMENTQ INDIEN LT PAPIER
NIET STELLEN VOOR CODE 109 EN 110 (Netto + Mon Argent)
28

a

Leest of doorbladert u de papieren versie van *?SUPPLEMENTQ in het algemeen:
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 systematisch elke week (4 nummers per maand)
2 bijna iedere week (3 nummers per maand)
3 dikwijls (2 nummers per maand)
4 nu en dan (1 nummer per maand)
5 zelden (minder dan 1 nummer per maand)

VOOR *?SUPPLEMENTQ INDIEN LT PAPIER
VOOR CODE 109 EN CODE 110 (Netto + Mon Argent)
28

b

Leest of doorbladert u de papieren versie van *?SUPPLEMENTQ in het algemeen:
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1
2
3
4
5

systematisch elke maand (10 nummers per jaar)
bijna elke maand (7 tot 9 nummers per jaar)
dikwijls (5 of 6 nummers per jaar)
nu en dan (2 tot 4 nummers per jaar)
zelden (1 nummer per jaar)
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VOOR *?SUPPLEMENTQ INDIEN LT PAPIER
Hoe leest u in het algemeen, een papieren nummer van *?SUPPLEMENTQ (in één of in meerdere keren, dat blijft gelijk)?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden

29

1
2
3
4
5

Ik lees het volledig
Ik lees de meeste artikels, ik neem de rest door
Ik lees één of sommige artikels, ik neem de rest door
Ik lees één of sommige artikels, Ik neem de rest niet door
Ik doorblader het zonder echt te lezen

VOOR *?SUPPLEMENTQ INDIEN LT PAPIER
In het algemeen, in hoeveel keren leest u dezelfde papieren versie van hetzelfde nummer van *?SUPPLEMENTQ ?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 in 1 keer
2 in 2 keer
3 in 3 keer
4 in 4 keer
5 in 5 keer of meer

30

4.3 Weekbladen + bijlagen
VOOR *?WEEKBLAD / *?SUPPLEMENTH INDIEN LT PAPIER
31

a

Leest of doorbladert u de papieren versie van *?WEEKBLAD / *?SUPPLEMENTH in het algemeen:
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1
2
3
4
5

systematisch elke week (4 nummers per maand)
bijna elke week (3 nummers per maand)
dikwijls ( 2 nummers per maand)
nu en dan (1 nummer per maand)
zelden (minder dan 1 nummer per maand)

VOOR *?WEEKBLAD / *?SUPPLEMENTH INDIEN LT PAPIER
32

Hoe leest u in het algemeen, een papieren nummer van *?WEEKBLAD / *?SUPPLEMENTH (in één of in meerdere keren, dat blijft gelijk)?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1
2
3
4
5

Ik lees het volledig
Ik lees de meeste artikels, ik neem de rest door
Ik lees één of sommige artikels, ik neem de rest door
Ik lees één of sommige artikels, Ik neem de rest niet door
Ik doorblader het zonder echt te lezen

VOOR *?WEEKBLAD/*?SUPPLEMENTH INDIEN LT PAPIER
33

In het algemeen, in hoeveel keren leest u dezelfde papieren versie van hetzelfde nummer van *?WEEKBLAD / *?SUPPLEMENTH?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1
2
3
4
5

in 1 keer
in 2 keer
in 3 keer
in 4 keer
in 5 keer of meer

VOOR *?WEEKBLAD INDIEN LT PAPIER
NIET STELLEN VOOR LOGOS 300-301-302-303-304 – 482 – 446 - 320 - 321
34

Hoe kreeg u het laatste papieren nummer dat u hebt gelezen of doorbladerd van *?WEEKBLAD in handen?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 Ik heb persoonlijk een abonnement op *?WEEKBLAD (thuis of via het werk).
2 Het was mijn exemplaar, dat ik zelf kocht of dat iemand anders voor mij kocht.
3 Iemand anders in het gezin heeft een abonnement op *?WEEKBLAD (thuis of via het werk).
4 Het was een nummer dat iemand anders in het gezin gekocht had (maar niet voor mij).
5 Het was een exemplaar dat toebehoort aan het bedrijf waar ik werk, maar het was niet mijn exemplaar
6 Ik heb het op een andere manier in handen gekregen of elders kunnen inkijken.
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4.4 Gratis regionale pers
VOOR *?PRG INDIEN LT PAPIER
NIET STELLEN VOOR CODE 525 en 529
35

a

Leest of doorbladert u de papieren versie van *?PRG in het algemeen:
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1
2
3
4
5

systematisch elke week (4 nummers per maand)
bijna elke week (3 nummers per maand)
dikwijls (2 nummers per maand)
nu en dan (1 nummer per maand)
zelden (minder dan 1 nummer per maand)

VOOR *?PRG INDIEN LT PAPIER
VOOR CODE 525 en 529
35

b

Leest of doorbladert u de papieren versie van *?PRG in het algemeen:
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 systematisch elke 14 dagen
2 bijna elke 14 dagen (9 tot 11 nummers per half jaar)
3 dikwijls ( 5 tot 8 nummers per half jaar)
4 nu en dan (2 tot 4 nummers per half jaar)
5 zelden (1 nummer per half jaar)

VOOR *?PRG INDIEN LT PAPIER
Hoe leest u in het algemeen, een papieren nummer van *?PRG (in één of in meerdere keren, dat blijft gelijk)?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden

36

1
2
3
4
5

Ik lees het volledig
Ik lees de meeste artikels, ik neem de rest door
Ik lees één of sommige artikels, ik neem de rest door
Ik lees één of sommige artikels, Ik neem de rest niet door
Ik doorblader het zonder echt te lezen

4.5 Tweewekelijkse bladen
VOOR *?HALFMAANDELIJKS INDIEN LT PAPIER
Leest of doorbladert u de papieren versie van *?HALFMAANDELIJKS in het algemeen:
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 systematisch elke 14 dagen
2 bijna elke 14 dagen (9 tot 11 nummers per half jaar)
3 dikwijls ( 5 tot 8 nummers per half jaar)
4 nu en dan (2 tot 4 nummers per half jaar)
5 zelden (1 nummer per half jaar)

37

VOOR *?HALFMAANDELIJKS INDIEN LT PAPIER
Hoe leest u in het algemeen, een papieren nummer van *?HALFMAANDELIJKS, (in één of in meerdere keren, dat blijft gelijk)?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden

38

1
2
3
4
5

Ik lees het volledig
Ik lees de meeste artikels, ik neem de rest door
Ik lees één of sommige artikels, ik neem de rest door
Ik lees één of sommige artikels, Ik neem de rest niet door
Ik doorblader het zonder echt te lezen

VOOR *?HALFMAANDELIJKS INDIEN LT PAPIER
In het algemeen, in hoeveel keren leest u dezelfde papieren versie van hetzelfde nummer van *?HALFMAANDELIJKS?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 in 1 keer
2 in 2 keer
3 in 3 keer
4 in 4 keer
5 in 5 keer of meer

39

VOOR *?HALFMAANDELIJKS INDIEN LT PAPIER
Hoe kreeg u het laatste papieren nummer dat u hebt gelezen of doorbladerd van *?HALFMAANDELIJKS in handen?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden

40

1
2
3
4
5
6

Ik heb persoonlijk een abonnement op *?HALFMAANDELIJKS (thuis of via het werk).
Het was mijn exemplaar, dat ik zelf kocht of dat iemand anders voor mij kocht.
Iemand anders in het gezin heeft een abonnement op *?HALFMAANDELIJKS (thuis of via het werk).
Het was een nummer dat iemand anders in het gezin gekocht had (maar niet voor mij).
Het was een exemplaar dat toebehoort aan het bedrijf waar ik werk, maar het was niet mijn exemplaar
Ik heb het op een andere manier in handen gekregen of elders kunnen inkijken.

4.6 Maandbladen
VOOR *?MAANDBLAD INDIEN LT PAPIER
VOOR *?MAANDBLAD INDIEN AANTAL NUMMERS PER JAAR = 12 => zie tabblad Frequentie maandbladen
41

a

Leest of doorbladert u de papieren versie van *?MAANDBLAD in het algemeen:
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 systematisch elke maand (12 nummers per jaar)
2 bijna elke maand (9 tot 11 nummers per jaar)
3 dikwijls (6 tot 8 nummers per jaar)
4 nu en dan (2 tot 5 nummers per jaar)
5 zelden (1 nummer per jaar)
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VOOR *?MAANDBLAD INDIEN LT PAPIER
VOOR *?MAANDBLAD INDIEN AANTAL NUMMERS PER JAAR = 11 => zie tabblad Frequentie maandbladen
41

b

Leest of doorbladert u de papieren versie van *?MAANDBLAD in het algemeen:
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1
2
3
4
5

systematisch elke maand (11 nummers per jaar)
bijna elke maand (8 tot 10 nummers per jaar)
dikwijls (6 of 7 nummers per jaar)
nu en dan (2 tot 5 nummers per jaar)
zelden (1 nummer per jaar)

VOOR *?MAANDBLAD INDIEN LT PAPIER
VOOR *?MAANDBLAD INDIEN AANTAL NUMMERS PER JAAR = 10 => zie tabblad Frequentie maandbladen
41

c

Leest of doorbladert u de papieren versie van *?MAANDBLAD in het algemeen:
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 systematisch elke maand (10 nummers per jaar)
2 bijna elke maand (7 tot 9 nummers per jaar)
3 dikwijls (5 of 6 nummers per jaar)
4 nu en dan (2 tot 4 nummers per jaar)
5 zelden (1 nummer per jaar)

VOOR *?MAANDBLAD INDIEN LT PAPIER
VOOR *?MAANDBLAD INDIEN AANTAL NUMMERS PER JAAR = 9 => zie tabblad Frequentie maandbladen
41

d

Leest of doorbladert u de papieren versie van *?MAANDBLAD in het algemeen:
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 systematisch elke maand (9 nummers per jaar)
2 bijna elke maand (7 of 8 nummers per jaar)
3 dikwijls (5 of 6 nummers per jaar)
4 nu en dan (2 tot 4 nummers per jaar)
5 zelden (1 nummer per jaar)

VOOR *?MAANDBLAD INDIEN LT PAPIER
42

Hoe leest u in het algemeen, een papieren nummer van *?MAANDBLAD (in één of in meerdere keren, dat blijft gelijk?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1
2
3
4
5

Ik lees het volledig
Ik lees de meeste artikels, ik neem de rest door
Ik lees één of sommige artikels, ik neem de rest door
Ik lees één of sommige artikels, Ik neem de rest niet door
Ik doorblader het zonder echt te lezen

VOOR *?MAANDBLAD INDIEN LT PAPIER
43

In het algemeen, in hoeveel keren leest u dezelfde papieren versie van hetzelfde nummer van *?MAANDBLAD?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 in 1 keer
2 in 2 keer
3 in 3 keer
4 in 4 keer
5 in 5 keer of meer

VOOR *?MAANDBLAD INDIEN LT PAPIER
NIET STELLEN VOOR CODE 660 (STEPS)
44

Hoe kreeg u het laatste papieren nummer dat u hebt gelezen of doorbladerd van *?MAANDBLAD in handen?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 Ik heb persoonlijk een abonnement op *?MAANDBLAD (thuis of via het werk).
2 Het was mijn exemplaar, dat ik zelf kocht of dat iemand anders voor mij kocht.
3 Iemand anders in het gezin heeft een abonnement op *?MAANDBLAD (thuis of via het werk).
4 Het was een nummer dat iemand anders in het gezin gekocht had (maar niet voor mij).
5 Het was een exemplaar dat toebehoort aan het bedrijf waar ik werk, maar het was niet mijn exemplaar
6 Ik heb het op een andere manier in handen gekregen of elders kunnen inkijken.

4.7 Tweemaandelijkse bladen
VOOR *?TWEEMAANDELIJKS INDIEN LT PAPIER
45

Leest of doorbladert u de papieren versie van *?TWEEMAANDELIJKS in het algemeen:
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 systematisch (6 nummers per jaar)
2 bijna alle nummers (5 nummers per jaar)
3 dikwijls (3 tot 4 nummers per jaar)
4 nu en dan (1 tot 2 nummers per jaar)
5 zelden (minder dan 1 nummer per jaar)

VOOR *?TWEEMAANDELIJKS INDIEN LT PAPIER
46

Hoe leest u in het algemeen, een papieren nummer van *?TWEEMAANDELIJKS (in één of in meerdere keren, dat blijft gelijk)?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1
2
3
4
5

Ik lees het volledig
Ik lees de meeste artikels, ik neem de rest door
Ik lees één of sommige artikels, ik neem de rest door
Ik lees één of sommige artikels, Ik neem de rest niet door
Ik doorblader het zonder echt te lezen
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VOOR *?TWEEMAANDELIJKS INDIEN LT PAPIER
47

In het algemeen, in hoeveel keren leest u dezelfde papieren versie van hetzelfde nummer van *?TWEEMAANDELIJKS?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 in 1 keer
2 in 2 keer
3 in 3 keer
4 in 4 keer
5 in 5 keer of meer

VOOR *?TWEEMAANDELIJKS INDIEN LT PAPIER
NIET STELLEN VOOR CODE 808 EN 809 (Delhaize Magazine FR en Delhaize Magazine NL)
48

Hoe kreeg u het laatste papieren nummer dat u hebt gelezen of doorbladerd van *?TWEEMAANDELIJKS in handen?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1
2
3
4
5
6

Ik heb persoonlijk een abonnement op *?TWEEMAANDELIJKS (thuis of via het werk).
Het was mijn exemplaar, dat ik zelf kocht of dat iemand anders voor mij kocht.
Iemand anders in het gezin heeft een abonnement op *?TWEEMAANDELIJKS (thuis of via het werk).
Het was een nummer dat iemand anders in het gezin gekocht had (maar niet voor mij).
Het was een exemplaar dat toebehoort aan het bedrijf waar ik werk, maar het was niet mijn exemplaar
Ik heb het op een andere manier in handen gekregen of elders kunnen inkijken.

4.8 Trimestriële bladen
VOOR *?TRIMESTRIEEL INDIEN LT PAPIER
49

Leest of doorbladert u de papieren versie van *?TRIMESTRIEEL in het algemeen:
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 systematisch (4 nummers per jaar)
2 bijna alle nummers (3 nummers per jaar)
3 dikwijls (2 nummers per jaar)
4 nu en dan (1 nummer per jaar)
5 zelden (minder dan 1 nummer per jaar)

VOOR *?TRIMESTRIEEL INDIEN LT PAPIER
50

Hoe leest u in het algemeen, een papieren nummer van *?TRIMESTRIEEL (in één of in meerdere keren, dat blijft gelijk)?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1
2
3
4
5

Ik lees het volledig
Ik lees de meeste artikels, ik neem de rest door
Ik lees één of sommige artikels, ik neem de rest door
Ik lees één of sommige artikels, Ik neem de rest niet door
Ik doorblader het zonder echt te lezen

VOOR *?TRIMESTRIEEL INDIEN LT PAPIER
51

In het algemeen, in hoeveel keren leest u dezelfde papieren versie van hetzelfde nummer van *?TRIMESTRIEEL?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 in 1 keer
2 in 2 keer
3 in 3 keer
4 in 4 keer
5 in 5 keer of meer

VOOR *?TRIMESTRIEEL INDIEN LT PAPIER
52

Hoe kreeg u het laatste papieren nummer dat u hebt gelezen of doorbladerd van *?TRIMESTRIEEL in handen?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1
2
3
4
5
6

Ik heb persoonlijk een abonnement op *?TRIMESTRIEEL (thuis of via het werk).
Het was mijn exemplaar, dat ik zelf kocht of dat iemand anders voor mij kocht.
Iemand anders in het gezin heeft een abonnement op *?TRIMESTRIEEL (thuis of via het werk).
Het was een nummer dat iemand anders in het gezin gekocht had (maar niet voor mij).
Het was een exemplaar dat toebehoort aan het bedrijf waar ik werk, maar het was niet mijn exemplaar
Ik heb het op een andere manier in handen gekregen of elders kunnen inkijken.
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5. Totaal lectuur digitale editie en website
We gaan nu verder met deze kranten of magazines die u raadpleegt in digitale vorm. We maken hierbij het onderscheid tussen de digitale editie enerzijds en de website anderzijds.
- onder de digitale editie verstaan we het lezen op scherm van een specifiek nummer van een krant of een magazine, met dezelfde inhoud als de papieren editie (dezelfde artikels en
rubrieken).
- onder de websites verstaan we het raadplegen van nieuws of artikels die continu geüpdatet worden op een site of in een app.

Is het verschil tussen de digitale editie en de website duidelijk voor u?
1 ja
2 nee, ik had graag enkele voorbeelden gehad

1031

[PICTO-DV] Onder de digitale editie verstaan we het lezen op een scherm van een specifiek nummer van een krant of een magazine met dezelfde inhoud als de papieren editie (dezelfde
artikels en rubrieken). De inhoud blijft dus dezelfde tot er een nieuw nummer verschijnt.
[PICTO - WEB] Onder de website verstaan we het raadplegen van nieuws of artikels die continu geüpdatet worden op een site of in een app. Een website zal dus doorheen de dag de
beschikbare informatie aanpassen in functie van de actualiteit.

We tonen u de websites of digitale edities van de kranten en magazines die u heeft aangeduid. Gelieve voor elk van hen aan te duiden of u deze in de voorbije maanden heeft geraadpleegd,
thuis of elders. Hou daarbij rekening met alle mogelijke vormen waarop u ze geraadpleegd heeft: via de smartphone, tablet of computer.

5.1 Kranten
Heeft u de voorbije maanden de digitale editie of de website van *?DAGBLAD gelezen, doorbladerd of geraadpleegd, thuis of elders, zelfs al was het een oud
nummer?
1023

a

Digitale editie :
1 ja
2 nee

1023

b

Website:
1 ja
2 nee

5.2. Bijlagen van kranten
Heeft u de voorbije maanden de digitale editie of de website van *?SUPPLEMENTQ gelezen, doorbladerd of geraadpleegd, thuis of elders, zelfs al was het een oud
nummer?
1024

a

Digitale editie :
1 ja
2 nee

1024

b

Website:
1 ja
2 nee

5.3. Weekbladen + bijlagen
Heeft u de voorbije maanden de digitale editie of de website van *?WEEKBLAD/ *?SUPPLEMENTH gelezen, doorbladerd of geraadpleegd, thuis of elders, zelfs al was
het een oud nummer?
1025

a

Digitale editie :
1 ja
2 nee

1025

b

Website:
1 ja
2 nee

5.4. Gratis regionale pers
Heeft u de voorbije maanden de digitale editie of de website van *?PRG gelezen, doorbladerd of geraadpleegd, thuis of elders, zelfs al was het een oud nummer?
1026

a

Digitale editie :

b

Website:

1 ja
2 nee
1026

1 ja
2 nee
5.5. Maandbladen, 2-maandelijkse en tweewekelijkse bladen en trimestriële bladen
Heeft u de voorbije maanden de digitale editie of de website van *?MAANDBLAD/ ?*TWEEMAANDELIJKS/ *?HALFMAANDELIJKS/ *?TRIMESTRIEEL gelezen,
doorbladerd of geraadpleegd, thuis of elders, zelfs al was het een oud nummer?
1027

a

Digitale editie :
1 ja
2 nee

1027

b

Website:
1 ja
2 nee
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6. Lectuur laatste periode digitale editie
Nu willen we u nog enkele vragen stellen over uw recent gebruik van de digitale edities die u de afgelopen maanden heeft geraadpleegd.
6.1 Kranten
VOOR *?DAGBLAD INDIEN LT DIGITALE EDITIE
EN VOOR CODE 13 OF 14 ( METRO NL OF FR) INDIEN DAG INTERVIEW=NIET MAANDAG
EN VOOR CODE 28 (L'ECHO) INDIEN DAG INTERVIEW=NIET DINSDAG
EN VOOR CODE 5 (DE TIJD) INDIEN DAG INTERVIEW = NIET DINSDAG
GISTEREN = « tijdens het voorbije weekend, dit wil zeggen vorige ZATERDAG OF ZONDAG» INDIEN DAG INTERVIEW = MAANDAG
ANDERS GISTEREN = GISTEREN
67

a

Heeft u *?GISTEREN de digitale editie van *?DAGBLAD gelezen of geraadpleegd, thuis of elders ongeacht of dit op een smartphone, tablet of computer was, zelfs al
was het een oud nummer?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 ja, *?GISTEREN gelezen
2 nee

VOOR *?DAGBLAD INDIEN LT DIGITALE EDITIE
INDIEN CODE 13 OF 14 EN DAG INTERVIEW = MAANDAG
67

b

Heeft u *?vorige vrijdag of tijdens het voorbije weekend de digitale editie van *?DAGBLAD gelezen of geraadpleegd, thuis of elders ongeacht of dit op een
smartphone, tablet of computer was, zelfs al was het een oud nummer?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 ja, vorige vrijdag of tijdens het voorbije weekend gelezen
2 nee

VOOR *?DAGBLAD INDIEN LT DIGITALE EDITIE
INDIEN CODE 28 OF 5 EN DAG INTERVIEW = DINSDAG
67

c

Heeft u *?gisteren of tijdens het voorbije weekend de digitale editie van *?DAGBLAD gelezen of geraadpleegd, thuis of elders ongeacht of dit op een smartphone,
tablet of computer was, zelfs al was het een oud nummer?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 ja, gisteren of tijdens het voorbije weekend gelezen
2 nee

6.2 Bijlagen van kranten
VOOR *?SUPPLEMENTQ INDIEN LT DIGITALE EDITIE
NIET STELLEN VOOR CODE 109 EN CODE 110 (Netto + Mon Argent)
68

a

Heeft u tijdens de laatste 7 dagen de digitale editie van *?SUPPLEMENTQ gelezen of geraadpleegd, thuis of elders ongeacht of dit op een smartphone, tablet of
computer was, zelfs al was het een oud nummer?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 ja, tijdens de laatste 7 dagen
2 nee, langer dan 7 dagen geleden

VOOR *?SUPPLEMENTQ INDIEN LT DIGITALE EDITIE
VOOR CODE 109 EN CODE 110 (Netto + Mon Argent)
68

b

Heeft u tijdens de laatste 30 dagen de digitale editie van *?SUPPLEMENTQ gelezen of geraadpleegd, thuis of elders ongeacht of dit op een smartphone, tablet of
computer was, zelfs al was het een oud nummer?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 ja, tijdens de laatste 30 dagen
2 nee, langer dan 30 dagen geleden

6.3 Weekbladen
STEL VOOR *?WEEKBLAD INDIEN LT DIGITALE EDITIE
VOOR ALLE CODES DIE BEGINNEN MET CIJFER 2 + CODE 411 – 482 – 493 – 446
Heeft u tijdens de laatste 7 dagen de digitale editie van *?WEEKBLAD gelezen of geraadpleegd, thuis of elders ongeacht of dit op een smartphone, tablet of
computer was, zelfs al was het een oud nummer?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden

69

1 ja, tijdens de laatste 7 dagen
2 nee, langer dan 7 dagen geleden
6.4 Bijlagen van weekbladen
STEL VOOR *?SUPPLEMENTH INDIEN LT DIGITALE EDITIE
VOOR ALLE CODES 300, 301, 302 en 304
70

a

Heeft u tijdens de laatste 7 dagen de digitale editie van *?SUPPLEMENTH gelezen of geraadpleegd, thuis of elders ongeacht of dit op een smartphone, tablet of
computer was, zelfs al was het een oud nummer?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 ja, tijdens de laatste 7 dagen
2 nee, langer dan 7 dagen geleden

6.5 Gratis regionale pers
VOOR *?PRG INDIEN LT DIGITALE EDITIE
NIET STELLEN VOOR CODE 525 & 529
1028

a

Heeft u tijdens de laatste 7 dagen de digitale editie van *?PRG thuis of elders gelezen of doorbladerd zelfs al was het een oud nummer?
1 ja, tijdens de laatste 7 dagen
2 nee, langer dan 7 dagen geleden
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VOOR *?PRG 525 & 529 INDIEN LT DIGITALE EDITIE
1028

b

Heeft u tijdens de laatste 14 dagen de digitale editie van *?PRG thuis of elders gelezen of doorbladerd zelfs al was het een oud nummer?
1 ja, tijdens de laatste 14 dagen
2 nee, langer dan 14 dagen geleden

6.6 Tweewekelijkse bladen
STEL VOOR *?HALFMAANDELIJKS INDIEN LT DIGITALE EDITIE
VOOR ALLE TITELS WAARVAN DE CODE BEGINT MET EEN 5
71

Heeft u tijdens de laatste 14 dagen de digitale editie van *?HALFMAANDELIJKS gelezen of geraadpleegd, thuis of elders ongeacht of dit op een smartphone, tablet
of computer was, zelfs al was het een oud nummer?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 ja, tijdens de laatste 14 dagen
2 nee, langer dan 14 dagen geleden

6.7 Maandbladen
STEL VOOR *?MAANDBLAD INDIEN LT DIGITALE EDITIE
VOOR ALLE TITELS WAARVAN DE CODE BEGINT MET EEN 6 OF 7
72

Heeft u tijdens de laatste 30 dagen de digitale editie van *?MAANDBLAD gelezen of geraadpleegd, thuis of elders ongeacht of dit op een smartphone, tablet of
computer was, zelfs al was het een oud nummer?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 ja, tijdens de laatste 30 dagen
2 nee, langer dan 30 dagen geleden

6.8 Tweemaandelijkse bladen
STEL VOOR *?TWEEMAANDELIJKS INDIEN LT DIGITALE EDITIE
VOOR ALLE TITELS WAARVAN DE CODE BEGINT MET EEN 8
73

Heeft u tijdens de laatste 2 maanden de digitale editie van *?TWEEMAANDELIJKS gelezen of geraadpleegd, thuis of elders ongeacht of dit op een smartphone,
tablet of computer was, zelfs al was het een oud nummer?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 ja, tijdens de laatste 2 maanden
2 nee, langer dan 2 maanden geleden

6.9 Trimestriële bladen
STEL VOOR *?TRIMESTRIEEL INDIEN LT DIGITALE EDITIE
VOOR ALLE TITELS WAARVAN DE CODE BEGINT MET EEN 9
74

Heeft u tijdens de laatste 3 maanden de digitale editie van *?TRIMESTRIEEL gelezen of geraadpleegd, thuis of elders ongeacht of dit op een smartphone, tablet of
computer was, zelfs al was het een oud nummer?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 ja, tijdens de laatste 3 maanden
2 nee, langer dan 3 maanden geleden
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7. Kwalitatieve vragen digitale editie
Nu volgen enkele vragen over iedere digitale edities van de titels die u heeft aangeduid.
We vragen u nu, voor elke titel, om de leesfrequentie aan te duiden, de manier van lezen en hoe u ze heeft verkregen.
7.1 Kranten
VOOR *?DAGBLAD INDIEN LT DIGITALE EDITIE
NIET STELLEN VOOR CODES 13, 14, 28, 5
75

a

Raadpleegt u de digitale editie van *?DAGBLAD in het algemeen:
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 systematisch alle dagen (6 of 7 nummers per week)
2 bijna alle dagen (5 nummers per week)
3 dikwijls (3 of 4 nummers per week)
4 nu en dan (1 of 2 nummers per week)
5 zelden (minder dan 1 nummer per week)

VOOR *?DAGBLAD INDIEN LT DIGITALE EDITIE
INDIEN *?DAGBLAD =METRO NL/FR (CODE 13 OF 14) OF L'ECHO (CODE 28), OF DE TIJD (CODE 5)
75

b

Raadpleegt u de digitale editie van *?DAGBLAD in het algemeen:
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 systematisch alle dagen (5 nummers per week)
2 bijna alle dagen. (4 nummers per week)
3 dikwijls (2 of 3 nummers per week)
4 nu en dan (1 nummer per week)
5 zelden (minder dan 1 nummer per week)

VOOR *?DAGBLAD INDIEN LT DIGITALE EDITIE
Hoe leest u in het algemeen, de digitale editie van *?DAGBLAD (in één of in meerdere keren, dat blijft gelijk)?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 Ik lees het volledig
2 Ik lees de meeste artikels, ik neem de rest door
3 Ik lees één of sommige artikels, ik neem de rest door
4 Ik lees één of sommige artikels, Ik neem de rest niet door
5 Ik neem het door zonder echt te lezen

76

VOOR *?DAGBLAD INDIEN LT DIGITALE EDITIE
In het algemeen, in hoeveel keren leest u dezelfde digitale editie van hetzelfde nummer van *?Dagblad ?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 in 1 keer
2 in 2 keer
3 in 3 keer
4 in 4 keer
5 in 5 keer of meer

77

VOOR *?DAGBLAD INDIEN LT DIGITALE EDITIE
NIET STELLEN VOOR DAGBLAD = METRO NL/FR (CODE 13 OF 14)
Hoe kreeg u de laatste digitale editie die u hebt gelezen of geraadpleegd van *?DAGBLAD in handen?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden

78

1
2
3
4

Ik heb een persoonlijke toegang tot de digitale editie
Ik heb een toegang tot een aantal digitale artikels van de titel gekocht
Ik heb de toegang van een gezinslid gebruikt
Ik heb de toegang van iemand anders gebruikt

7.2 Bijlagen kranten
VOOR *?SUPPLEMENTQ INDIEN LT DIGITALE EDITIE
NIET STELLEN VOOR CODE 109 EN 110 (Netto + Mon Argent)
79

a

Raadpleegt u de digitale editie van *?SUPPLEMENTQ in het algemeen:
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1
2
3
4
5

systematisch elke week (4 nummers per maand)
bijna iedere week (3 nummers per maand)
dikwijls (2 nummers per maand)
nu en dan (1 nummer per maand)
zelden (minder dan 1 nummer per maand)

VOOR *?SUPPLEMENTQ INDIEN LT DIGITALE EDITIE
VOOR CODE 109 EN CODE 110 (Netto + Mon Argent)
79

b

Raadpleegt u de digitale editie van *?SUPPLEMENTQ in het algemeen:
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1
2
3
4
5

systematisch elke maand (10 nummers per jaar)
bijna elke maand (7 tot 9 nummers per jaar)
dikwijls (5 of 6 nummers per jaar)
nu en dan (2 tot 4 nummers per jaar)
zelden (1 nummer per jaar)

VOOR *?SUPPLEMENTQ INDIEN LT DIGITALE EDITIE
80

Hoe leest u in het algemeen, de digitale editie van *?SUPPLEMENTQ (in één of in meerdere keren, dat blijft gelijk)?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1
2
3
4
5

Ik lees het volledig
Ik lees de meeste artikels, ik neem de rest door
Ik lees één of sommige artikels, ik neem de rest door
Ik lees één of sommige artikels, Ik neem de rest niet door
Ik neem het door zonder echt te lezen
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VOOR *?SUPPLEMENTQ INDIEN LT DIGITALE EDITIE
In het algemeen, in hoeveel keren leest u dezelfde digitale editie van hetzelfde nummer van *?SUPPLEMENTQ ?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 in 1 keer
2 in 2 keer
3 in 3 keer
4 in 4 keer
5 in 5 keer of meer

81

7.3 Weekbladen
VOOR *?WEEKBLAD INDIEN LT DIGITALE EDITIE
Raadpleegt u de digitale editie van *?WEEKBLAD in het algemeen:
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 systematisch elke week (4 nummers per maand)
2 bijna elke week (3 nummers per maand)
3 dikwijls ( 2 nummers per maand)
4 nu en dan (1 nummer per maand)
5 zelden, (minder dan 1 nummer per maand)

82

VOOR *?WEEKBLAD INDIEN LT DIGITALE EDITIE
Hoe leest u in het algemeen, de digitale editie van *?WEEKBLAD (in één of in meerdere keren, dat blijft gelijk)?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden

83

1
2
3
4
5

Ik lees het volledig
Ik lees de meeste artikels, ik neem de rest door
Ik lees één of sommige artikels, ik neem de rest door
Ik lees één of sommige artikels, Ik neem de rest niet door
Ik neem het door zonder echt te lezen

VOOR *?WEEKBLAD INDIEN LT DIGITALE EDITIE
In het algemeen, in hoeveel keren leest u dezelfde digitale editie van hetzelfde nummer van *?WEEKBLAD?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden

84

1
2
3
4
5

in 1 keer
in 2 keer
in 3 keer
in 4 keer
in 5 keer of meer

VOOR *?WEEKBLAD INDIEN LT DIGITALE EDITIE
NIET VOOR CODES 300-301-302-303-304 – 482 – 446
Hoe kreeg u de laatste digitale editie die u hebt gelezen of geraadpleegd van *?WEEKBLAD in handen?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 Ik heb een persoonlijke toegang tot de digitale editie
2 ik heb een toegang tot een aantal digitale artikels van de titel gekocht
3 ik heb de toegang van een gezinslid gebruikt
4 ik heb de toegang van iemand anders gebruikt

85

7.4 Bijlagen van weekbladen
STEL VOOR *?SUPPLEMENTH INDIEN LT DIGITALE EDITIE
86

a

Raadpleegt u de digitale editie van *?SUPPLEMENTH in het algemeen:
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 systematisch elke week (4 nummers per maand)
2 bijna elke week (3 nummers per maand)
3 dikwijls ( 2 nummers per maand)
4 nu en dan (1 nummer per maand)
5 zelden, (minder dan 1 nummer per maand)

STEL VOOR *?SUPPLEMENTH INDIEN LT DIGITALE EDITIE
87

Hoe leest u in het algemeen, de digitale editie van *?SUPPLEMENTH (in één of in meerdere keren, dat blijft gelijk)?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1
2
3
4
5

Ik lees het volledig
Ik lees de meeste artikels, ik neem de rest door
Ik lees één of sommige artikels, ik neem de rest door
Ik lees één of sommige artikels, Ik neem de rest niet door
Ik neem het door zonder echt te lezen

STEL VOOR *?SUPPLEMENTH INDIEN LT DIGITALE EDITIE
88

In het algemeen, in hoeveel keren leest u dezelfde digitale editie van hetzelfde nummer van *?SUPPLEMENTH?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1
2
3
4
5

in 1 keer
in 2 keer
in 3 keer
in 4 keer
in 5 keer of meer
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7.5 Gratis regionale pers
STEL VOOR *?PRG INDIEN LT DIGITALE EDITIE
NIET STELLEN VOOR CODE 525 en 529
1029

a

Raadpleegt u de digitale editie van *?PRG in het algemeen:
1 systematisch elke week (4 nummers per maand)
2 bijna elke week (3 nummers per maand)
3 dikwijls (2 nummers per maand)
4 nu en dan (1 nummer per maand)
5 zelden (minder dan 1 nummer per maand)

STEL VOOR *?PRG INDIEN LT DIGITALE EDITIE
VOOR CODE 525 en 529
1029

b

Raadpleegt u de digitale editie van *?PRG in het algemeen:
1 systematisch elke 14 dagen
2 bijna elke 14 dagen (9 tot 11 nummers per half jaar)
3 dikwijls ( 5 tot 8 nummers per half jaar)
4 nu en dan (2 tot 4 nummers per half jaar)
5 zelden (1 nummer per half jaar)

STEL VOOR *?PRG INDIEN LT DIGITALE EDITIE
Hoe leest u in het algemeen, de digitale editie van *?PRG (in één of in meerdere keren, dat blijft gelijk)?
1 Ik lees het volledig
2 Ik lees de meeste artikels, ik neem de rest door
3 Ik lees één of sommige artikels, ik neem de rest door
4 Ik lees één of sommige artikels, Ik neem de rest niet door
5 Ik doorblader het zonder echt te lezen

1030

7.6 Tweewekelijkse bladen
STEL VOOR *?HALFMAANDELIJKS INDIEN LT DIGITALE EDITIE
Raadpleegt u de digitale editie van *?HALFMAANDELIJKS in het algemeen:
U kan slechts 1 antwoord aanduiden

89

1
2
3
4
5

systematisch elke 14 dagen
bijna elke 14 dagen (9 tot 11 nummers per half jaar)
dikwijls ( 5 tot 8 nummers per half jaar)
nu en dan (2 tot 4 nummers per half jaar)
zelden (1 nummer per half jaar)

STEL VOOR *?HALFMAANDELIJKS INDIEN LT DIGITALE EDITIE
Hoe leest u in het algemeen, de digitale editie van *?HALFMAANDELIJKS (in één of in meerdere keren, dat blijft gelijk)?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden

90

1
2
3
4
5

Ik lees het volledig
Ik lees de meeste artikels, ik neem de rest door
Ik lees één of sommige artikels, ik neem de rest door
Ik lees één of sommige artikels, Ik neem de rest niet door
Ik neem het door zonder echt te lezen

STEL VOOR *?HALFMAANDELIJKS INDIEN LT DIGITALE EDITIE
In het algemeen, in hoeveel keren leest u dezelfde digitale editie van hetzelfde nummer van *?HALFMAANDELIJKS?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 in 1 keer
2 in 2 keer
3 in 3 keer
4 in 4 keer
5 in 5 keer of meer

91

STEL VOOR *?HALFMAANDELIJKS INDIEN LT DIGITALE EDITIE
Hoe kreeg u de laatste digitale editie die u hebt gelezen of geraadpleegd van *?HALFMAANDELIJKS in handen?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden

92

1
2
3
4

Ik heb een persoonlijke toegang tot de digitale editie
ik heb een toegang tot een aantal digitale artikels van de titel gekocht
ik heb de toegang van een gezinslid gebruikt
ik heb de toegang van iemand anders gebruikt

7.7 Maandbladen
VOOR *?MAANDBLAD INDIEN LT DIGITALE EDITIE
VOOR *?MAANDBLAD INDIEN AANTAL NUMMERS PER JAAR = 12 => zie extra bestand
93

a

Leest of doorbladert u de digitale editie van *?MAANDBLAD in het algemeen:
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1
2
3
4
5

systematisch elke maand (12 nummers per jaar)
bijna elke maand (9 tot 11 nummers per jaar)
dikwijls (6 tot 8 nummers per jaar)
nu en dan (2 tot 5 nummers per jaar)
zelden (1 nummer per jaar)

VOOR *?MAANDBLAD INDIEN LT DIGITALE EDITIE
VOOR *?MAANDBLAD INDIEN AANTAL NUMMERS PER JAAR = 11 => zie extra bestand
93

b

Leest of doorbladert u de digitale editie van *?MAANDBLAD in het algemeen:
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1
2
3
4
5

systematisch elke maand (11 nummers per jaar)
bijna elke maand (8 tot 10 nummers per jaar)
dikwijls (6 of 7 nummers per jaar)
nu en dan (2 tot 5 nummers per jaar)
zelden (1 nummer per jaar)
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VOOR *?MAANDBLAD INDIEN LT DIGITALE EDITIE
VOOR *?MAANDBLAD INDIEN AANTAL NUMMERS PER JAAR = 10 => zie extra bestand
93

c

Leest of doorbladert u de digitale editie van *?MAANDBLAD in het algemeen:
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1
2
3
4
5

systematisch elke maand (10 nummers per jaar)
bijna elke maand (7 tot 9 nummers per jaar)
dikwijls (5 of 6 nummers per jaar)
nu en dan (2 tot 4 nummers per jaar)
zelden (1 nummer per jaar)

VOOR *?MAANDBLAD INDIEN LT DIGITALE EDITIE
VOOR *?MAANDBLAD INDIEN AANTAL NUMMERS PER JAAR = 9 => zie extra bestand
93

d

Leest of doorbladert u de digitale editie van *?MAANDBLAD in het algemeen:
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 systematisch elke maand (9 nummers per jaar)
2 bijna elke maand (7 of 8 nummers per jaar)
3 dikwijls (5 of 6 nummers per jaar)
4 nu en dan (2 tot 4 nummers per jaar)
5 zelden (1 nummer per jaar)

VOOR *?MAANDBLAD INDIEN LT DIGITALE EDITIE
94

Hoe leest u in het algemeen, de digitale editie van *?MAANDBLAD (in één of in meerdere keren, dat blijft gelijk)?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1
2
3
4
5

Ik lees het volledig
Ik lees de meeste artikels, ik neem de rest door
Ik lees één of sommige artikels, ik neem de rest door
Ik lees één of sommige artikels, Ik neem de rest niet door
Ik neem het door zonder echt te lezen

VOOR *?MAANDBLAD INDIEN LT DIGITALE EDITIE
95

In het algemeen, in hoeveel keren leest u dezelfde digitale editie van hetzelfde nummer van *?MAANDBLAD?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 in 1 keer
2 in 2 keer
3 in 3 keer
4 in 4 keer
5 in 5 keer of meer

VOOR *?MAANDBLAD INDIEN LT DIGITALE EDITIE
96

Hoe kreeg u de laatste digitale editie die u hebt gelezen of geraadpleegd van *?MAANDBLAD in handen?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1
2
3
4

Ik heb een persoonlijke toegang tot de digitale editie
ik heb een toegang tot een aantal digitale artikels van de titel gekocht
ik heb de toegang van een gezinslid gebruikt
ik heb de toegang van iemand anders gebruikt

7.8 Tweemaandelijkse bladen
STEL VOOR *?TWEEMAANDELIJKS INDIEN LT DIGITALE EDITIE
97

Raadpleegt u de digitale editie van *?TWEEMAANDELIJKS in het algemeen:
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 systematisch (6 nummers per jaar)
2 bijna alle nummers (5 nummers per jaar)
3 dikwijls (3 tot 4 nummers per jaar)
4 nu en dan (1 tot 2 nummers per jaar)
5 zelden (minder dan 1 nummer per jaar)

STEL VOOR *?TWEEMAANDELIJKS INDIEN LT DIGITALE EDITIE
98

Hoe leest u in het algemeen, de digitale editie van *?TWEEMAANDELIJKS (in één of in meerdere keren, dat blijft gelijk)?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1
2
3
4
5

Ik lees het volledig
Ik lees de meeste artikels, ik neem de rest door
Ik lees één of sommige artikels, ik neem de rest door
Ik lees één of sommige artikels, Ik neem de rest niet door
Ik neem het door zonder echt te lezen

STEL VOOR *?TWEEMAANDELIJKS INDIEN LT DIGITALE EDITIE
99

In het algemeen, in hoeveel keren leest u dezelfde digitale editie van hetzelfde nummer van *?TWEEMAANDELIJKS?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 in 1 keer
2 in 2 keer
3 in 3 keer
4 in 4 keer
5 in 5 keer of meer

STEL VOOR *?TWEEMAANDELIJKS INDIEN LT DIGITALE EDITIE
100

Hoe kreeg u de laatste digitale editie die u hebt gelezen of geraadpleegd van *?TWEEMAANDELIJKS in handen?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1
2
3
4

Ik heb een persoonlijke toegang tot de digitale editie
ik heb een toegang tot een aantal digitale artikels van de titel gekocht
ik heb de toegang van een gezinslid gebruikt
ik heb de toegang van iemand anders gebruikt
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7.9 Trimestriële bladen
STEL VOOR *?TRIMESTRIEEL INDIEN LT DIGITALE EDITIE
101

Raadpleegt u de digitale editie van *?TRIMESTRIEEL in het algemeen:
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 systematisch (4 nummers per jaar)
2 bijna alle nummers (3 nummers per jaar)
3 dikwijls (2 nummers per jaar)
4 nu en dan (1 nummer per jaar)
5 zelden (minder dan 1 nummer per jaar)

STEL VOOR *?TRIMESTRIEEL INDIEN LT DIGITALE EDITIE
102

Hoe leest u in het algemeen, de digitale editie van *?TRIMESTRIEEL (in één of in meerdere keren, dat blijft gelijk)?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1
2
3
4
5

Ik lees het volledig
Ik lees de meeste artikels, ik neem de rest door
Ik lees één of sommige artikels, ik neem de rest door
Ik lees één of sommige artikels, Ik neem de rest niet door
Ik neem het door zonder echt te lezen

STEL VOOR *?TRIMESTRIEEL INDIEN LT DIGITALE EDITIE
103

In het algemeen, in hoeveel keren leest u dezelfde digitale editie van hetzelfde nummer van *?TRIMESTRIEEL?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 in 1 keer
2 in 2 keer
3 in 3 keer
4 in 4 keer
5 in 5 keer of meer

STEL VOOR *?TRIMESTRIEEL INDIEN LT DIGITALE EDITIE
104

Hoe kreeg u de laatste digitale editie die u hebt gelezen of geraadpleegd van *?TRIMESTRIEEL in handen?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1
2
3
4

Ik heb een persoonlijke toegang tot de digitale editie
ik heb een toegang tot een aantal digitale artikels van de titel gekocht
ik heb de toegang van een gezinslid gebruikt
ik heb de toegang van iemand anders gebruikt
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8. Recency Website
Nu willen we u nog enkele vragen stellen over uw recent gebruik van de websites die u de afgelopen maanden heeft geraadpleegd.
Ter herrinering verstaan we onder de website het raadplegen van nieuws of artikels die continu geüpdatet worden op een site of in een app

8.1 Kranten
VOOR *?DAGBLAD INDIEN LT WEBSITE
105

Wanneer heeft u de laatste keer de website van *?DAGBLAD geraadpleegd, thuis of elders ongeacht of dit op een smartphone, tablet of computer was?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1
2
3
4
5
6

gisteren
tijdens de laatste 7 dagen
tijdens de laatste 14 dagen
tijdens de laatste 30 dagen
tijdens de laatste 2 maanden
langer geleden

8.2 Bijlagen van kranten
VOOR *?SUPPLEMENTQ INDIEN LT WEBSITE
106

Wanneer heeft u de laatste keer de website van *?SUPPLEMENTQ geraadpleegd, thuis of elders ongeacht of dit op een smartphone, tablet of computer was?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1
2
3
4
5
6

gisteren
tijdens de laatste 7 dagen
tijdens de laatste 14 dagen
tijdens de laatste 30 dagen
tijdens de laatste 2 maanden
langer geleden

8.3 Weekbladen
VOOR *?WEEKBLAD INDIEN LT WEBSITE
107

Wanneer heeft u de laatste keer de website van *?WEEKBLAD geraadpleegd, thuis of elders ongeacht of dit op een smartphone, tablet of computer was?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1
2
3
4
5
6

gisteren
tijdens de laatste 7 dagen
tijdens de laatste 14 dagen
tijdens de laatste 30 dagen
tijdens de laatste 2 maanden
langer geleden

8.4 Bijlagen van weekbladen
VOOR *?SUPPLEMENTH INDIEN LT WEBSITE
108

Wanneer heeft u de laatste keer de website van *?SUPPLEMENTH geraadpleegd, thuis of elders ongeacht of dit op een smartphone, tablet of computer was?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1
2
3
4
5
6

gisteren
tijdens de laatste 7 dagen
tijdens de laatste 14 dagen
tijdens de laatste 30 dagen
tijdens de laatste 2 maanden
langer geleden

8.5 Gratis regionale pers
VOOR *?PRG INDIEN LT WEBSITE
109

Wanneer heeft u de laatste keer de website van *?PRG geraadpleegd, thuis of elders ongeacht of dit op een smartphone, tablet of computer was?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1
2
3
4
5
6

gisteren
tijdens de laatste 7 dagen
tijdens de laatste 14 dagen
tijdens de laatste 30 dagen
tijdens de laatste 2 maanden
langer geleden

8.6 Maandbladen, tweewekelijkse bladen, tweemaandelijkse bladen & trimestriële bladen
VOOR *?HALFMAANDELIJKS /*?MAANDBLAD /*?TWEEMAANDELIJKS/*?TRIMESTRIEEL INDIEN LT WEBSITE
110

Wanneer heeft u de laatste keer de website van *?HALFMAANDELIJKS /*?MAANDBLAD /*?TWEEMAANDELIJKS/*?TRIMESTRIEEL geraadpleegd, thuis of elders
ongeacht of dit op een smartphone, tablet of computer was?
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1
2
3
4
5
6

gisteren
tijdens de laatste 7 dagen
tijdens de laatste 14 dagen
tijdens de laatste 30 dagen
tijdens de laatste 2 maanden
langer geleden
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9. Frequentie website
Nu volgen enkele vragen over iedere website van een titel die u heeft aangeduid.
We vragen u nu, voor elke website, om de leesfrequentie aan te duiden.
9.1 Kranten
VOOR *?DAGBLAD INDIEN LT WEBSITE
111

Raadpleegt u de website van *?DAGBLAD in het algemeen:
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 systematisch (één of meerdere keren per dag)
2 bijna iedere dag (4 tot 6 dagen per week)
3 dikwijls (1 tot 3 dagen per week)
4 nu en dan (1 tot 3 dagen per maand)
5 zelden (1 tot 3 dagen per trimester)
6 minder vaak (minder dan 1 dag per trimester)

9.2 Bijlagen kranten
VOOR *?SUPPLEMENTQ INDIEN LT WEBSITE
112

Raadpleegt u de website van *?SUPPLEMENTQ in het algemeen:
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 systematisch (één of meerdere keren per dag)
2 bijna iedere dag (4 tot 6 dagen per week)
3 dikwijls (1 tot 3 dagen per week)
4 nu en dan (1 tot 3 dagen per maand)
5 zelden (1 tot 3 dagen per trimester)
6 minder vaak (minder dan 1 dag per trimester)

9.3 Weekbladen/Bijlagen van weekbladen
VOOR *?WEEKBLAD/*?SUPPLEMENTH INDIEN LT WEBSITE
113

Raadpleegt u de website van *?WEEKBLAD/*?SUPPLEMENTH in het algemeen:
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1 systematisch (één of meerdere keren per dag)
2 bijna iedere dag (4 tot 6 dagen per week)
3 dikwijls (1 tot 3 dagen per week)
4 nu en dan (1 tot 3 dagen per maand)
5 zelden (1 tot 3 dagen per trimester)
6 minder vaak (minder dan 1 dag per trimester)

9.5 Gratis regionale pers
VOOR *?PRG INDIEN LT WEBSITE
114

Raadpleegt u de website van *?PRG in het algemeen:
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1
2
3
4
5
6

systematisch (één of meerdere keren per dag)
bijna iedere dag (4 tot 6 dagen per week)
dikwijls (1 tot 3 dagen per week)
nu en dan (1 tot 3 dagen per maand)
zelden (1 tot 3 dagen per trimester)
minder vaak (minder dan 1 dag per trimester)

9.6 Tweewekelijkse bladen, maandbladen, tweemaandelijkse bladen & trimesteriële bladen
VOOR *?HALFMAANDELIJKS /*?MAANDBLAD /*?TWEEMAANDELIJKS/*?TRIMESTRIEEL INDIEN LT WEBSITE
115

Raadpleegt u de website van *?HALFMAANDELIJKS /*?MAANDBLAD /*?TWEEMAANDELIJKS/*?TRIMESTRIEEL in het algemeen:
U kan slechts 1 antwoord aanduiden
1
2
3
4
5
6

systematisch (één of meerdere keren per dag)
bijna iedere dag (4 tot 6 dagen per week)
dikwijls (1 tot 3 dagen per week)
nu en dan (1 tot 3 dagen per maand)
zelden (1 tot 3 dagen per trimester)
minder vaak (minder dan 1 dag per trimester)
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10. Net promotor score
We willen u nog vragen om aan te duiden in welke mate u de titels zou aanbevelen die u in papieren of in digitale vorm geraadpleegd heeft.

STEL VOOR *?DAGBLAD INDIEN LT PAPIER OF LT DIGITALE EDITIE OF LT WEBSITE OF COMBINATIE
116

Hoe waarschijnlijk is het dat u *?DAGBLAD? zou aanbevelen bij een vriend, familielid of collega?
1
0
Zeer onwaarschijnlijk

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Zeer waarschijnlijk

9

10
Zeer waarschijnlijk

8

9

10
Zeer waarschijnlijk

8

9

10
Zeer waarschijnlijk

STEL VOOR *?SUPPLEMENTQ INDIEN LT PAPIER OF LT DIGITALE EDITIE OF LT WEBSITE OF COMBINATIE
117

Hoe waarschijnlijk is het dat u *?SUPPLEMENTQ zou aanbevelen bij een vriend, familielid of collega?
1
0
Zeer onwaarschijnlijk

2

3

4

5

6

7

8

STEL VOOR *?WEEKBLAD/*?SUPPLEMENTH INDIEN LT PAPIER OF LT DIGITALE EDITIE OF LT WEBSITE OF COMBINATIE
118

Hoe waarschijnlijk is het dat u *?WEEKBLAD/*?SUPPLEMENTH zou aanbevelen bij een vriend, familielid of collega?
1
0
Zeer onwaarschijnlijk

2

3

4

5

6

7

STEL VOOR *?PRG INDIEN LT PAPIER OF LT DIGITALE EDITIE OF LT WEBSITE OF COMBINATIE
119

Hoe waarschijnlijk is het dat u *?PRG zou aanbevelen bij een vriend, familielid of collega?
1
0
Zeer onwaarschijnlijk

2

3

4

5

6

7

STEL VOOR *?HALFMAANDELIJKS/*?MAANDBLAD/*?TWEEMAANDELIJKS/*?TRIMESTRIEEL INDIEN LT PAPIER OF LT DIGITALE EDITIE OF LT WEBSITE OF COMBINATIE

120

Hoe waarschijnlijk is het dat u *?HALFMAANDELIJKS/*?MAANDBLAD/*?TWEEMAANDELIJKS/*?TRIMESTRIEEL zou aanbevelen bij een vriend, familielid of collega?
1
0
Zeer onwaarschijnlijk

2

3

4

5

6
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7

8

9

10
Zeer waarschijnlijk

11. Internetgebruik
Nu volgen enkele vragen over internet en uw gebruik van elektronische apparaten.
121

Hoe vaak surft u op het Internet bij u thuis, op het werk of elders (om te surfen, e-mails sturen of krijgen, online bankieren, sociale netwerken...)?
Slechts 1 antwoord mogelijk
1
2
3
4
5
6
7

Systematisch elke dag (7 dagen op 7)
Bijna alle dagen (5 tot 6 dagen op 7)
Vaak (3 tot 4 dagen op 7)
Af en toe (1 of 2 dagen op 7)
Minder dan 1 keer per week
Minder dan 1 keer per maand
Nooit

122

Heeft u de voorbije 30 dagen gebruik gemaakt van internet bij u thuis, op het werk of elders (om te surfen, e-mails sturen of krijgen, online bankieren, sociale
netwerken...)?
1 ja
2 nee

123

Heeft u tijdens de laatste 30 dagen persoonlijk gebruik gemaakt van:
Meerdere antwoorden mogelijk
1 een smartphone
2 een tablet
3 een vaste computer (desktop)
4 een draagbare computer (laptop)
5 geen van deze

GEFILTERD OP VRAAG 123
124

En welke van deze aparaten heeft u gebruikt om te surfen op het internet?
Meerdere antwoorden mogelijk
1 een smartphone
2 een tablet
3 een vaste computer (desktop)
4 een draagbare computer (laptop)
5 geen van deze

INDIEN MINSTENS 1 TITEL MET LT DIGITALE EDITIE
125

Welke van de volgende elektronische apparaten gebruikt u om de digitale editie van DAGBLADEN OF MAGAZINES te raadplegen?
Meerdere antwoorden mogelijk
1
2
3
4

een smartphone
een tablet
een vaste computer (desktop)
een draagbare computer (laptop)

INDIEN MINSTENS 1 TITEL MET LT WEBSITE
126

Welke van de volgende elektronische apparaten gebruikt u om de website van DAGBLADEN OF MAGAZINES te raadplegen?
Meerdere antwoorden mogelijk
1
2
3
4

een smartphone
een tablet
een vaste computer (desktop)
een draagbare computer (laptop)
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12. Bioscoop
Dit was alles voor de pers. Hierna volgen nog enkele vragen over de bioscoop en uw verplaatsingen.

127

Bent u de laatste 12 maanden in België naar de bioscoop geweest?
1 ja
2 nee

128

In welke Belgische stad (steden) bent u de laatste 12 maanden naar de bioscoop geweest?
U mag meerdere steden aanduiden
1 in BRUSSEL / BRUXELLES
NEDERLANDSTALIGE GEMEENTE
41
44
49
66
45
60
57
58
61
50
51
52
62
43
63
64
46
53
54
59
47
48
70
98

in AARSCHOT
in ANTWERPEN
in BRUGGE
in BREE
in GEEL
in GENK
in GENT
in GERAARDSBERGEN
in HASSELT
in KNOKKE-HEIST
in KOKSIJDE
in KORTRIJK
in LANAKEN
in LEUVEN
in LOMMEL
in MAASMECHELEN
in MECHELEN
in OOSTENDE
in ROESELARE
in SINT-NIKLAAS
in TURNHOUT
in ZWIJNDRECHT
in een ANDERE Nederlandstalige GEMEENTE
geen van deze
FRANSTALIGE GEMEENTE

16
17
7
11
2
25
8
12
21
3
27
4
22
13
23
26
9
5
14
6
10
30
98

in BASTENAKEN
in BOUILLON
in EIGENBRAKEL
in CHARLEROI
in HOEI
in JAMBES
in JODOIGNE
in LA LOUVIERE
in LIBRAMONT
in LUIK
in LOUVAIN-LA-NEUVE
in MALMEDY
in MARCHE
in BERGEN
in NAMEN
in NISMES
in RIXENSART
in STAVELOT
in DOORNIK
in VERVIERS
in WATERLOO
in een ANDERE Franstalige GEMEENTE
geen van deze
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VOOR ALLE GEMEENTEN GENOEMD IN Q120 STEL:
129

Hoe vaak gaat u gewoonlijk naar de bioscoop *?STAD?
Slechts 1 antwoord mogelijk
1 1 of meerdere keren per week
2 1 keer om de 14 dagen
3 1 keer om de 3 weken
4 1 keer per maand
5 1 keer om de 2 maanden
6 1 keer om de 3 maanden
7 1 keer om de 6 maanden
8 1 keer per jaar of minder

VOOR ALLE GEMEENTEN GENOEMD IN Q120 STEL:
130

Bent u de voorbije 7 dagen (sinds vorige *?VANDAAG) *?STAD naar de bioscoop geweest?
1 Ja, tijdens de laatste 7 dagen
2 Nee, langer dan 7 dagen geleden

131

Hoe vaak bent u de voorbije 7 dagen (sinds vorige *?VANDAAG) *?STAD naar de bioscoop geweest?
Slechts 1 antwoord mogelijk
1
2
3
4
5
6
7

132

1 keer in de voorbije 7 dagen
2 keer in de voorbije 7 dagen
3 keer in de voorbije 7 dagen
4 keer in de voorbije 7 dagen
5 keer in de voorbije 7 dagen
6 keer in de voorbije 7 dagen
7 keer of meer in de voorbije 7 dagen

Heeft u zich de voorbije 12 maanden buitenshuis verplaatst wat ook het vervoermiddel was met inbegrip van de kleine verplaatsingen (zoals bijvoorbeeld een
“ommetje” maken, uw hond uitlaten,…)?
1 Ja
2 Nee
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