
 

 

Vrouwen kopen kerstverlichting voor binnen, mannen schaffen 
buitenverlichting aan 
 

Rotterdam, 8 december 2010 - Ruim driekwart van de consumenten versiert zijn woning of tuin dit jaar met 

kerstverlichting. Slechts één op de acht consumenten heeft geen behoefte aan kerstverlichting in of om de woning. 

Consumenten die van plan zijn nieuwe kerstverlichting aan te schaffen, zijn zowel op zoek naar verlichting 

binnenshuis als buitenshuis. Opvallend is dat vrouwen met name binnenverlichting aanschaffen en mannen vaak 

buitenverlichting kopen. Dit blijkt uit het WoonOmnibus onderzoek van USP Marketing Consultancy dat begin 

december is uitgevoerd onder meer dan 500 consumenten.   

 

Aanschaf kerstverlichting 

Het merendeel van de consumenten heeft reeds voldoende kerstverlichting in huis om de woning en/of de tuin in de laatste 

weken van het jaar te kunnen versieren (69%). Toch is 13% van de Nederlanders nog van plan om deze maand 

kerstverlichting aan te schaffen. Met name jongeren (tot 35 jaar) trekken er deze maand op uit om nieuwe kerstverlichting te 

kopen (20%).  
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Lampjes voor in de kerstboom meest populair 

De helft van de consumenten die van plan zijn kerstverlichting aan te schaffen, is op zoek naar binnenverlichting (48%). Circa 

een kwart van de consumenten is enkel van plan buitenverlichting aan te schaffen (24%) of is van plan binnen- en 

buitenverlichting aan te schaffen (23%). Opvallend is dat vrouwen met name binnenverlichting aanschaffen (61%) en mannen 

vaak buitenverlichting kopen (38%).  
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Van plan binnen- of buitenverlichting aan te schaffen 

 Totaal Vrouwen Mannen 

Binnenverlichting 48% 61% 31% 

Buitenverlichting 24% 13% 38% 

Beide 23% 21% 28% 

Weet niet/geen mening 5% 5% 3% 

 

Lampjes voor in de kerstboom zijn de meest populaire kerstverlichting, 48% van de consumenten is van plan deze vorm van 

kerstverlichting aan te schaffen. Ook lampjes om de tuin mee te verlichten (35%) worden relatief vaak genoemd. Het 

traditionele ‘kersttrapje’ blijft populair; 17% van de consumenten is van plan deze vensterverlichting aan te schaffen.  
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Winkelketens verkopen meeste kerstverlichting 

Tuincentra, bouwmarkten, winkelketens en warenhuizen adverteren momenteel met de meest uiteenlopende soorten 

kerstverlichting. Alhoewel tuincentra vaak een groot aanbod aan kerstdecoratie en -verlichting hebben, is slechts 17% van de 

consumenten die op zoek zijn naar kerstverlichting, van plan de verlichting hier aan te schaffen. Het merendeel van de 

consumenten geeft aan de verlichting aan te schaffen bij landelijke winkelketens, zoals Blokker en HEMA (36%). Ook wordt 

een aanzienlijk deel van de kerstverlichting bij de bouwmarkt aangeschaft (15%). Webshops blijven ver achter als het op de 

aanschaf van kerstverlichting aankomt. Slechts 2% van de consumenten geeft aan de kerstverlichting via internet aan te 

schaffen. Kerstverlichting is blijkbaar een tastbaar product dat consumenten in het echt willen zien en beleven.  
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

USP Marketing Consultancy 

Reinier Zuydgeest MSc. 

Telefoon: 010-2066900 

E-mail: zuydgeest@usp-mc.nl 

Internet : www.usp-mc.nl 

 
 
Technische verantwoording: 

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

onderzoek zijn begin december van dit jaar 503 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 vragen die ten grondslag liggen aan dit persbericht zijn: 

 

1) Bent u van plan dit jaar kerstverlichting aan te schaffen? 

 Ja    

 Nee, ik heb al voldoende kerstverlichting in huis    

 Nee, ik wil geen kerstverlichting in of om mijn woning 

Winkelketen
36%

Tuincentrum
17%

Bouwmarkt
15%

Anders
5%

Weet niet/geen 
mening

27%

Aankooppunt kerstverlichting

http://www.usp-mc.nl/
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 Weet niet/geen mening 

 

2) Waar bent u van plan deze kerstverlichting aan te schaffen? 

 Bijenkorf 

 Blokker 

 Doeland 

 Fixet 

 Formido 

 GAMMA 

 Groenrijk 

 HEMA 

 Hornbach 

 Hubo 

 Intratuin 

 KARWEI 

 Multimate 

 Praxis 

 V&D 

 Via internet 

 Anders, namelijk ……………… 

 Weet niet/geen mening 

 

3) Bent u van plan verlichting voor binnen of buiten uw woning aan te schaffen? 

 Binnenverlichting 

 Buitenverlichting 

 Beide 

 Weet niet/geen mening 

 

4) Wat voor type verlichting bent u van plan aan te schaffen? 

 Lampjes voor in de kerstboom 

 Lampjes voor in de tuin 

 Lichtslang 

 Verlicht figuur (bv. kerstman, rendier, arreslee) 

 Vensterverlichting (‘kersttrapje’) 

 Anders, namelijk ……………… 

 Weet niet/geen mening 


