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wat net voor het drukken van dit proefschrift geaccepteerd is voor publicatie in de 

International Journal of Research in Marketing. Uiteindelijk heb ik dit project ook gebruikt als 

mijn ‘job market paper’ en daarmee heeft het zeer sterk bijgedragen aan mijn nieuwe carrière 

aan de Goethe Universiteit in Frankfurt. Koen, enorm bedankt voor de fijne samenwerking! 
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wetenschappelijk onderzoek. Enorm bedankt voor deze grote bijdrage. 

In termen van data en contacten met het bedrijfsleven wil ik ook het Customer Insights Center 
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