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 Bosch en huismerk GAMMA meest bekende merken verkrijgbaar in bouwmarkt 
Huismerk GAMMA met name bekend bij hoger opgeleide 
 
Rotterdam, 8 juni – Bosch is het meest bekende merk verkrijgbaar in bouwmarkten. Opvallend is dat het 

huismerk van GAMMA op de tweede plaats staat, aangezien de rest van de top 5 bestaat uit A-merken. Dit 

vormt een bevestiging van het feit dat in de DHZ-sector huismerken steeds meer een belangrijke 

concurrent vormen voor A-merken. Dit blijkt uit het WoonOmnibus onderzoek van USP Marketing 

Consultancy onder 516 consumenten. 

 

Om te bepalen wat het meest bekende merk is in de bouwmarkt onder consumenten, is gevraagd welk 

merk het eerst bij de consument opkomt indien men denkt aan merken die verkrijgbaar zijn in de 

bouwmarkt. Bosch blijkt het meest bekende merk onder de consumenten te zijn, bij 13% van de 

consumenten komt spontaan Bosch op indien men aan een merk in de bouwmarkt denkt.  

 

Huismerken steeds belangrijker in DHZ-sector 

Verder blijkt dat consumenten bij merken in de bouwmarkt niet alleen aan de A-merken denken, maar ook 

aan de huismerken van diverse bouwmarkten. Het huismerk van GAMMA springt er hierbij uit, dit merk 

staat op de tweede plaats, tussen A-merken als Bosch, Histor, Black & Decker en Flexa. De huismerken 

van Praxis en Karwei vallen net buiten de top 5, maar worden ook relatief vaak genoemd. Dit vormt een 

bevestiging van het feit dat de huismerken in de DHZ-sector steeds meer een belangrijke concurrent 

worden voor de A-merken. Een mogelijke verklaring voor het feit dat huismerken relatief vaak genoemd 

worden, is dat huismerken een verscheidenheid aan producten hebben. Verder valt op dat de top 5 wordt 

bezet door merken van elektrisch gereedschap en verf, dit wijst er op dat bij consumenten als eerste deze 

productgroepen opkomen, indien men denkt aan de bouwmarkt.  

 

Top 5 meest bekende merken verkrijgbaar in de bouwmarkt 

Opleidingsniveau 
 

Gemiddelde 

Nederlander Laag Middel Hoog 

Bosch 13% 13% 13% 12% 

GAMMA 12% 11% 10% 16% 

Histor 9% 6% 6% 14% 

Black & Decker 8% 8% 8% 6% 

Flexa 5% 6% 6% 4% 

 

GAMMA bekendste merk onder hoog opgeleiden 

Onder hoog opgeleiden (afgeronde HBO of WO opleiding) is GAMMA het meest bekende merk; indien men 

spontaan een merk moet noemen, noemt 16% GAMMA. Het op één na bekendste merk onder hoog 

opgeleiden is Histor, Bosch staat bij de hoog opgeleiden op een derde plek. Bosch staat wel op de eerste 

plaats bij consumenten met een laag of middel opleidingsniveau. 
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 Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 

USP Marketing Consultancy 

K. Joosten M.Sc. 

Telefoon: 010-2066900 

E-mail: joosten@usp-mc.nl   Website: www.usp-mc.nl 

 

Technische achtergrond/verantwoording: 

Voor het onderzoek van USP Marketing Consultancy zijn 516 online enquêtes afgenomen onder leden van het 

consumentenpanel DeelUwMening.nl. De enquêtes zijn afgenomen in de maand maart 2009. Deze vragen waren 

onderdeel van de WoonOmnibus, waarin elke maand woontrends en woongedrag worden gevolgd. Organisaties 

hebben elke maand de mogelijkheid vragen in de WoonOmnibus mee te laten lopen, om zaken van tactische 

aard in kaart gebracht te krijgen. Van dit onderzoek is ook een rapportage beschikbaar met daarin resultaten van 

verschillende productgroepen (hout- en plaatmateriaal, sanitair, verf, lijmen en kitten, 

tuinartikelen/tuingereedschap, elektrisch gereedschap, handgereedschap, sloten, verlichting en bouwmaterialen). 

Voor meer informatie over de WoonOmnibus of het bestellen van de rapportage over merken in het dhz-kanaal 

kunt u contact opnemen met Kitty Joosten (joosten@usp-mc.nl/010-2066900).  

 

De openvraagstelling die ten grondslag ligt aan dit persbericht is als volgt geweest: 

- Welk merk komt het eerst bij u op als u denkt aan merken die verkrijgbaar zijn in de bouwmarkt? 


