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De Sint koopt ook tweedehands 
Onderzoek van 2dehands.be, Troc.com, Cash Converters en De Kringwinkel: 

Meer dan 1 op de 3 Belgen overweegt een tweedehands sintcadeau te kopen 
 

Brussel, 22 november 2018 – Tweedehands is al langer populair en ook Sinterklaas is mee 

met deze trend. Van diegenen die dit jaar sintcadeaus zullen kopen, overweegt meer dan 

een derde (37%) er één of meerdere tweedehands op de kop te tikken. Dit blijkt uit een 

online onderzoek bij 2.000 Belgen in opdracht van 2dehands.be, De Kringwinkel, Troc.com 

en Cash Converters.  

 

Heb jij er al aan gedacht om tweedehands speelgoed weg te schenken voor Sinterklaas? 37% 

van de Belgen wel. Bijna 1 op de 10 (9%) is zelfs al zeker van zijn of haar tweedehands 

aankoop. 

 

Het populairste tweedehands speelgoed: 

 

1. Gezelschapsspelen en puzzels  

2. Bouwen en constructie (lego, duplo,…) 

3. Educatief speelgoed 

4. Poppen, knuffels en speelgoedfiguren 

5. Buitenspeelgoed 

 

Methodologie  

Het online onderzoek werd in september 2018 uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in 

opdracht van Troc.com, 2dehands.be en De Kringwinkels. 2.000 Belgen werden 

ondervraagd.Het onderzoek is representatief naar taal, geslacht, leeftijd en diploma. De 

maximale foutenmarge bedraagt 2,08%. 
 

 

 

 

Over De Kringwinkel: 

 

De Kringwinkel, dat zijn 147 tweedehandswinkels en 2 webshops in de sociale economie die zich 

verzameld hebben en samenwerken op vlak van communicatie en kwaliteit. Kringwinkels staan 

voor:  Sociale tewerkstelling: Onze producten hebben een verhaal, onze mensen ook. De Kringwinkel 

biedt een job, een opleiding en een toekomstperspectief aan meer dan 5.650 mensen die, om 

uiteenlopende redenen, weinig of geen kansen krijgen op de gewone arbeidsmarkt. Aandacht voor 

het milieu: De Kringwinkel haalt herbruikbare goederen op en verkoopt ze weer. Hierdoor komen ze 

niet op de afvalberg terecht. Originele en betaalbare spullen: We willen ervoor zorgen dat iedereen, 

ook met een beperkt budget, kwaliteitsvolle goederen kan kopen. Voor basisproducten bewaken we 

dan ook steeds een basisprijs. Ons aanbod varieert elke dag.  

 


