
KOSTEN

Een los exemplaar: € 875 

Abonnement: € 765 (minimaal twee jaar).

MET DIT RAPPORT WEET JE

› De installed base: welke elementen zijn er in de woning aanwezig 

› Welke  klussen zijn er de afgelopen drie jaar uitgevoerd, op klusniveau 

› Of de klus zelf is gedaan of uitbesteed is (DIY vs. DIFM)

› Wie de gebruikte materialen voor de klussen heeft ingekocht en wanneer de consument de materialen zelf heeft 

ingekocht, bij welk type kanaal 

› Wie overwegen te klussen en wat voor type klussen dit zijn

› Het mediagedrag, zoals welke informatiebronnen worden er geraadpleegd, het gebruik van social media, tijd-

schriften en tv programma's? 

KANSEN IN DE 
WONINGMARKT

Jaarlijks onderzoekt BouwKennis middels een breed en grootschalig onderzoek de Nederlandse renovatiemarkt. Het 

onderzoek bestaat uit ruim 6.000 enquêtes en de resultaten geven een unieke doorsnede van de kwaliteit van de 

woningvoorraad, het verhuisgedrag en de renovatie- en onderhoudsmarkt in Nederland.
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RAPPORTAGEVORM

 Dit rapport wordt in een verhalende analyse gepresenteerd met 

 ondersteunende fi guren en tabellen.

VERDIEPINGSMOGELIJKHEDEN

Het rapport Kansen in de woningmarkt is een basisrapportage van het jaarlijkse zeer omvangrijke consumentenonder-

zoek van BouwKennis. Uit deze dataset kunnen diverse verdiepende analyses worden gemaakt:

1) Doelgroep-analyse: hoe ziet de afnemersgroep van jouw productgroep eruit? In het Marketing Dasboard van Bouw-

Kennis analyseren we dit uitvoerig. 

2) Regiopotentie-analyse: hoe ziet de afzet van jouw productgroep eruit op regioniveau? Optimaliseer jouw salesafde-

ling met de informatie uit het Sales Dashboard van BouwKennis. 

ONDERVRAAGDE PARTIJEN

› 3.640 woningeigenaren

› 1.745 sociale huurders

› 636 particuliere huurders

DOORGEMETEN KLUSSEN

Binnendeuren
    Buitendeuren
Hang- en sluitwerk

Dakramen

Kozijnen
Zonwering

Cv-ketels
Warmtepompen

Zonnepanelen
Dakbanen

Vloerbedekking, incl. vloertegels

Badkamer(onderdelen)

Keuken (onderdelen)

Isolatie

             Groepenkasten
Wcd's en schakelmateriaal

Uitbouw

Tuin

Garagedeuren

Gipsplaten

Huisautomatisering


