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STELLINGEN 

 

behorende bij het proefschrift 

Managing purchases and returns for retailers 

Van Alec Minnema 

 

1. De informatie over een product die beschikbaar is op het moment van aankoop 

beïnvloedt de terugstuurkans: Informatie die leidt tot hogere verwachtingen verhoogt 

de terugstuurkans en informatie die leidt tot lagere onzekerheid verlaagt de 

terugstuurkans (hoofdstuk 3 en 5). 

 

2. Positieve reviews zijn niet per se goed of slecht. Voor de hoogste winst moet de 

sterwaardering de product-kwaliteiten goed weergeven (hoofdstuk 5). 

 

3. Het aantal reviews verhoogt de aankoopskans maar heeft geen effect op de 

terugstuurkans (hoofdstuk 5). 

 

4. Marketeers van webwinkels moeten bij de inzet van marketinginstrumenten er 

rekening mee houden dat ze niet alleen de aankoop- maar ook de terugstuurkans 

beïnvloeden (Dit proefschrift).  

 

5. De meest effectieve methode om retourneren terug te dringen is door niets te 

verkopen. 

 

6. Het is van belang zoekgedrag op de website mee te nemen in de voorspelling of de 

klant gaat kopen en retourneren (hoofdstuk 4) 

 

7. Kortlopende spaaracties zijn vooral effectief in het stimuleren van winkelbezoeken 

maar hebben weinig tot geen effect op de bestedingen per bezoek (hoofdstuk 2). 

 

8. Om verkopen te verhogen is het effectief om extra premiums als Beessies bij de 

aankoop van producten weg te geven (hoofdstuk 2).  

 

9. Wielrennen en het voltooien van een proefschrift vertonen veel overeenkomsten 

(eigen ervaring). 

 

10. Het reviewcommentaar is soms net als een pizza bestellen bij Jiskefet, graag een pizza 

met artisjokharten, maar dan zonder artisjokharten (eigen ervaring). 

 


