
 

 

Eén op de vijf woningen ingericht met artikelen van  Marktplaats 
Nieuwe interieurartikelen in trek op Marktplaats 

 

Rotterdam, 12 mei 2011 - Eén op de vijf Nederlandse consumenten heeft een d eel van de inrichting van de woning 

aangeschaft via Marktplaats. Over de aanschaf van m eubelen zijn de consumenten het meest positief; 79%  van de 

consumenten is bereid meubelen aan te schaffen via Marktplaats. Het merendeel van deze consumenten sta at open 

voor de aanschaf van tweedehands meubelen. De berei dheid om tweedehands raamdecoratie of vloerbedekkin g aan 

te schaffen via Marktplaats is echter beduidend lag er. Wanneer deze interieurartikelen nieuw aangebode n worden op 

Marktplaats, overweegt circa een kwart van de consu menten de producten wel aan te schaffen. Dit blijkt  uit het 

WoonOmnibus onderzoek van USP Marketing Consultancy  (Business Unit DHZ) dat begin april is uitgevoerd onder 

circa 500 consumenten.   

 

Eén op de vijf huishoudens schaft inrichting aan via Marktplaats 

Momenteel biedt Marktplaats circa 550.000 artikelen aan in de categorie Huis en Inrichting; per dag worden er ongeveer 

35.000 nieuwe advertenties in deze categorie op de website geplaatst. Eén op de vijf Nederlandse consumenten heeft dan ook 

een deel van de inrichting van de woning aangeschaft via Marktplaats. Gemiddeld hebben deze consumenten 4 artikelen voor 

de woning aangeschaft. Met name starters op de woningmarkt bezoeken Marktplaats voor de aanschaf van interieurartikelen. 

Consumenten jonger dan 35 jaar (28%), consumenten met een huurwoning (24%), en huishoudens met een maandelijks netto 

inkomen van minder dan €1.675 (31%) richten de woning relatief vaak in met artikelen van Marktplaats. 
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Nieuwe producten in trek op Marktplaats 

Ruim driekwart van de consumenten is bereid meubelen aan te schaffen via Marktplaats (79%). Ook voor de aanschaf van 

raamdecoratie (70%), houten vloerplanken (69%) en laminaat (63%) staan de consumenten open voor aankopen via 

Marktplaats.  Wanneer onderscheid gemaakt wordt tussen de aanschaf van tweedehands en nieuwe producten blijkt dat het 

merendeel van de consumenten die bereid zijn meubelen aan te schaffen via Marktplaats, open staat voor de aanschaf van 

tweedehands meubelen (64%). De bereidheid om tweedehands raamdecoratie (41%), houten vloerplanken (45%) en laminaat 

(28%) aan te schaffen via Marktplaats is beduidend lager.  

Circa een kwart van de consumenten zal nooit tweedehands raamdecoratie (29%) of houten vloerplanken (24%) kopen via 

Marktplaats, maar is wel bereid deze producten nieuw aan te schaffen via Marktplaats. Deze producten worden onder andere 

nieuwe verkocht door zakelijke aanbieders, zoals meubelzaken, vloerbedrijven, interieur speciaalzaken en diverse 

groothandels. Ook voor de aanschaf van laminaat zijn nieuwe producten in trek. Meer dan de helft van de consumenten die 

bereid is laminaat aan te schaffen via Marktplaats, zal het laminaat alleen aanschaffen als het nieuw aangeboden wordt (34%; 

in totaal is 63% bereid laminaat aan te schaffen via Marktplaats).  

 

Bereid interieurartikelen aan te schaffen via Markt plaats 

 
Totaal 

 
Tweedehands  Niet tweedehands, 

maar wel nieuw  

Meubelen 79% 64% 15% 

Raamdecoratie 70% 41% 29% 

Houten vloerplanken 69% 45% 24% 

Laminaat 63% 28% 34% 

 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

USP Marketing Consultancy, Business Unit DHZ 

Reinier Zuydgeest MSc. 

Telefoon: 010-2066900 

E-mail: zuydgeest@usp-mc.nl 

Internet : www.usp-mc.nl 
 
 
Technische verantwoording: 

De cijfers uit dit artikel zijn afkomstig uit de WoonOmnibus, dit is een onderzoek van USP Marketing Consultancy. Voor dit 

onderzoek zijn begin april 502 online enquêtes afgenomen onder leden van het consumentenpanel DeelUwMening.nl. De 

resultaten van dit onderzoek zijn gewogen naar regio en geslacht. Door de uitkomsten van het onderzoek te wegen, worden de 

resultaten representatief voor de Nederlandse consument.  

 
  



 

 
 
  

 

De volgende vragen zijn voorgelegd aan deze consumenten: 
 

1) Heeft u uw woning ingericht met artikelen die u via Marktplaats heeft aangeschaft? 

• Ja 

• Nee 

• Weet niet/geen mening 

 

2) [Indien (zeer) mee eens] Hoeveel artikelen voor de inrichting van uw huidige woning heeft u ongeveer gekocht via 

Marktplaats? 

• ………… artikelen 

• Weet niet/geen mening 

 

3) Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen over aankopen via Marktplaats?  

 Wanneer ik houten vloerplanken nodig heb zal ik dit nooit tweedehands kopen op Marktplaats 

 Wanneer ik laminaat nodig heb zal ik dit nooit tweedehands kopen op Marktplaats 

 Wanneer ik meubelen nodig heb zal ik dit nooit tweedehands kopen op Marktplaats 

 Wanneer ik raamdecoratie nodig heb zal ik dit nooit tweedehands kopen op Marktplaats 

• Zeer mee oneens 

• Mee oneens 

• Neutraal 

• Mee eens 

• Zeer mee eens 

• Weet niet/geen mening 

 

4) [Indien (zeer) mee eens] Zou u dit artikel wel via Marktplaats kopen als het product nieuw wordt aangeboden door een 

bedrijf? 

• Ja 

• Misschien 

• Nee 

• Weet niet/geen mening 

 


