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0 INLEIDING 
 

Retailers worden steeds meer geconfronteerd met een intenser wordende concurrentie en 

vinden het steeds moeilijker om klanten te lokken en deze daarna te binden aan hun winkel. 

Zich differentiëren via louter de locatie, het productenassortiment of de prijzen is de dag van 

vandaag niet meer voldoende. Het komt er voor de winkelmanagers op neer om de volledige 

winkelomgeving te controleren in het voordeel van de klant. Zo kunnen ze een totale 

ervaring creëren die de klanten aanzet tot een grotere tevredenheid over de winkel en haar 

producten en tot meer consumeren. Maar wat zijn de redenen waardoor een consument 

een bepaalde supermarkt als aangenaam en beter dan de anderen bestempelt?  

De winkelmanager kan zijn omgeving zo aangenaam mogelijk maken aan de hand van 

verschillende in-store cues zoals het gebruik van een bepaald kleurenpallet, het 

winkeldesign, de verlichting, de muziek of zelfs geuren. Aanzienlijk onderzoek heeft het 

effect van deze in-store cues op consumentengedrag in supermarkten reeds bestudeerd, en 

bevestigt de significante invloed ervan. De meeste onderzoekers benadrukken echter het 

belang van het controleren van de volledige winkelomgeving, in tegenstelling tot slechts één 

of twee variabelen, wat in voorgaande literatuur steeds een beperking was. Om die reden 

worden in deze studie drie uiteenlopende variabelen, die elk inspelen op een ander zintuig, 

nader onderzocht. Deze variabelen zijn kleur, muziek en temperatuur. Kleur en muziek zijn 

meermaals bestudeerd en er werden al veel conclusies getrokken. Over temperatuur 

daarentegen, is echter heel weinig literatuur te vinden. Nochtans, temperatuur wordt vaak 

vermeld bij de aanbevelingen voor verder onderzoek. Dat is een van de redenen waarom 

temperatuur als derde onderzoeksvariabele is opgenomen in deze studie. Het belang van 

temperatuur in supermarkten is gemakkelijk te schetsen aan de hand van onderstaande 

situatie.  

Stel u voor dat u in een supermarkt bent om uw aankopen te doen. U nadert de koelafdeling 

met zuivel, groenten en diepvriesproducten. Zal deze grote temperatuursdaling een invloed 

hebben op hoe u keuzes maakt en hoe lang u in deze rayon vertoeft? Vele personen willen 

zo snel mogelijk weg uit deze ruimte met koude temperatuur en beslissen dus sneller. 

Verkiezen zij dan eerder de dure en ‘betrouwbare’ merken, of gaan zij liever voor de 
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producten met de laagste prijzen als een ‘gemakkelijkere’ oplossing? Gaan zij dan ook sneller 

door hun keuzes en doen ze minder impulsieve aankopen, of nemen ze nog steeds hun tijd 

om lang rond te kijken en producten zorgvuldig te vergelijken? 

De veronderstelling dat temperatuur een invloed kan hebben op het aankoopgedrag van de 

consumenten en hun evaluaties van de winkel en haar producten, is na het lezen van 

bovenstaande situatieschets duidelijk begrijpbaar. De hoofdonderzoeksvraag van de huidige 

studie gaat echter nog verder: kan de temperatuur in de volledige winkel een invloed 

hebben op het koopgedrag van hun klanten? Met andere woorden, is het voordelig voor de 

winkelmanager om zijn verwarming hoger te zetten om zo de winkel aangenamer te maken 

en klanten te stimuleren tot meer consumeren? Het tegengestelde kan eveneens gesteld 

worden: kan de manager besparen op zijn verwarming door deze lager te zetten zonder een 

negatieve impact te hebben op zijn inkomsten?  

Deze belangrijke managementimplicaties maken van temperatuur een zeer interessante 

variabele om te analyseren in het opzicht van in-store cues. Een andere troef van deze studie 

is de combinatie van drie verschillende gemanipuleerde variabelen. Hoewel er al veel over 

het effect van kleur en muziek gekend is, is hun onderlinge interactie en deze met andere 

omgevingsaspecten zeker ook een belangrijke bepalende factor voor het koopgedrag van de 

consument. Het is dan ook zeer interessant het effect van een lage temperatuur te 

analyseren in combinatie met verschillende condities van muziek en kleur. Kan een 

eventuele negatieve invloed van koude temperatuur opgevangen worden door een 

aangenaam muziekstuk, en bijgevolg het nadelige effect op het consumentengedrag 

opheffen? In het opzicht van kostenminimalisatie voor de retailmanager, kan dit van groot 

belang zijn. 

Het hoofdexperiment bestond uit de simulatie van een virtuele winkelomgeving, welke 

gemanipuleerd werd op vlak van kleur, muziek en temperatuur. Het experiment bestond uit 

een 2 (warme – koude kleur) x 2 (snelle – trage muziek) x 2 (koude – warme temperatuur) 

between-subjects design waar elke gecontroleerde variabele twee waarden kon aannemen. 

Op die manier worden acht verschillende condities bekomen. Aan de respondenten wordt 

gevraagd plaats te nemen aan een computer in deze experimentele ruimte en een online 

enquête in te vullen. De muziek en de temperatuur zijn respectievelijk te horen en te voelen 
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in de onderzoeksruimte, terwijl de kleur zichtbaar is op de achtergrond van de vragenlijst op 

het computerscherm.  

Het huidige onderzoeksmodel focust op de indirecte invloed van kleur, muziek en 

temperatuur op het koopgedrag van de consument in de supermarkt, hetwelk gemodereerd 

wordt door de variabelen arousal en pleasure. De onderzoeksvraag bestaat uit zes 

verschillende hypothesen en de hoofdonderzoeksvraag is deze die peilt naar de invloed van 

de omgevingstemperatuur op het koopgedrag van de consument. Als deze theorie meer in 

detail bekeken wordt, is het duidelijk dat er een negatieve relatie gelegd wordt tussen 

arousal en pleasure. De condities die een hoge arousal veroorzaken zullen dus met andere 

woorden leiden tot een lagere pleasure bij de consument en omgekeerd. Op deze negatieve 

relatie tussen arousal en pleasure volgt een positieve relatie tussen pleasure en het 

koopgedrag. Een hoger gevoel van pleasure resulteert namelijk in een groter 

aankoopvolume en –bedrag, meer loyaliteit, een langere winkeltijd en een betere evaluatie 

van de winkel en haar producten. Deze studie gaat ervan uit dat de winkeltemperatuur niet 

van invloed zal zijn op arousal, dit in tegenstelling tot de meermaals bewezen invloed van de 

in-store cues muziek en kleur. Bijgevolg veronderstelt men ook geen effect van temperatuur 

op pleasure of het aankoopgedrag. Dit klinkt tegenstrijdig met het gegeven voorbeeld, 

waarin de invloed van een koudere temperatuur op het beslissingsproces en 

consumentengedrag erg plausibel lijkt. Echter, deze laatste hypothesen zijn meer voor de 

hand liggend, aangezien de concrete invloed van louter temperatuur op zowel arousal en 

pleasure, als de uiteindelijke afhankelijke variabelen m.b.t. het consumentengedrag tot op 

heden nog nooit onderzocht is. Een koude winkel kan zowel voor meer impulsaankopen 

zorgen (positieve invloed) als voor minder winkeltijd (negatieve invloed). Daarentegen 

kunnen consumenten in een te warme winkel zowel opteren om minder aankopen te doen 

(negatieve invloed) als om meer duurdere, onbezonnen inkopen te doen (positieve invloed). 

Vandaar kan er geen uitspraak gedaan worden over welke temperatuur het 

consumentengedrag ten goede zou komen, en wordt geen invloed van temperatuur 

verondersteld. 

Deze paper geeft eerst een overzicht van de bestaande literatuur, en daarna een grondige 

beschrijving van de methode van het onderzoek. Dit wordt gevolgd door een analyse van de 

resultaten, die bekomen worden uit het hoofdexperiment. Uit deze analyse worden 
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verschillende conclusies en managementimplicaties bekomen. Om te eindigen met een 

kritische noot, worden naderhand nog enkele beperkingen van de huidige studie en 

aanbevelingen voor verder onderzoek opgenomen. 
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11    AALLGGEEMMEENN EE  IINNLLEEIIDDIINN GG  LLIITTEERRAATTUUUURR  
 

Decennia lang bestaat de consensus dat bij het bezoek aan een winkel meer dan enkel de 

tastbare aspecten van producten een rol spelen in het beslissingsproces van de consument 

(Kotler, 1973). Klanten kunnen namelijk zowel cognitief, emotioneel als fysiologisch reageren 

op de omgeving waarin ze zich bevinden (Kim & Moon, 2009), en deze kan hun gedrag 

naderhand beïnvloeden (Mehrabian & Russell, 1974). Winkelmanagers zien hier de 

opportuniteit om de omgeving als een marketinginstrument te gebruiken (Kotler, 1973). Zo 

kan men een aangename winkelsfeer creëren voor een specifieke doelgroep, wat indirect 

een positief effect kan hebben op gedragsvariabelen zoals het aantal aankopen, de 

gespendeerde tijd in de winkel, het consumptiebedrag en uiteindelijk de loyaliteit (Harris & 

Ezeh, 2007). Deze invloed van de winkelatmosfeer op het consumentengedrag is dan ook 

gedurende lange tijd onderzocht door retailers over de hele wereld (Orth, Limon & Rose, 

2009; Park, Iyer & Smith, 1989; Tombs & McColl-Kennedy, 2003; Turley & Chebat, 2002). Na 

50 jaar bestaat er een overvloed aan literatuur over de relatie tussen stimulerende 

winkelomgevingen, gevoelens en het aankoopgedrag. Enkele veel gebruikte termen bij de 

klassering van deze theorieën zijn ‘Atmospherics’ (Kotler, 1973), ‘Environmental Psychology’ 

(Mehrabian & Russell, 1974), ‘Servicescapes’ (Bitner, 1992), ‘Shelf Space Studies’ (Turley & 

Milliman, 2000),...   

 

In wat volgt wordt een overzicht gegeven omtrent de elementen die van invloed zijn op het 

koopgedrag van de consument in de supermarkt, alsook de manier waarop deze een invloed 

uitoefenen. Ook de implicaties voor winkelmanagers in de praktijk worden toegelicht. Door 

het samenbrengen van allerlei elementen probeert deze studie een waardevolle, praktische 

bijdrage te leveren aan de theorieën over Atmospherics in een retailomgeving.   

 

Voorgaande onderzoeken bieden retailmanagers een uitgelezen kans om hun supermarkt 

strategisch in te richten aan de hand van zintuiglijke stimuli. Op die manier probeert men 

een aangename atmosfeer te creëren en zo positieve gevoelens bij de klanten op te wekken. 

Dit beïnvloedt niet alleen de handelingen van deze consumenten positief, maar helpt ook bij 

het opbouwen van een gewenst imago (Babin & Attaway, 2000). Daarbovenop biedt het een 
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mogelijkheid tot differentiatie in een wereld met steeds intensere concurrentie tussen 

gelijkaardige ondernemingen (Turley & Milliman, 2000). Zo stelde Bitner het zelfs extremer: 

“Such atmospheric planning can make the difference between a business success or failure” 

(Bitner, 1990, p. 70). Er moet met andere woorden aandacht geschonken worden aan de 

verschillende details van een winkelomgeving zoals het kleurenpallet, de muziek, de netheid, 

het licht, de lay-out, het design enzovoort. Cruciaal hier is de manier waarop deze aspecten 

onbewust van invloed kunnen zijn op het aankoopgedrag en de perceptie van de winkel en 

de producten door een specifieke doelgroep.   

 

Het empirisch onderzoek omtrent dit onderwerp is door de jaren heen uitgemond tot zeer 

gevarieerde en gediversifieerde studies. Deze zijn gevarieerd in de zin dat het onderzoek 

vele verschillende facetten aanhaalt. Zo omvat de literatuur de manipulatie van 

verschillende onafhankelijke omgevingsvariabelen waaronder kleur (Bellizzi, Crowley & 

Hasty, 1983; Bellizzi & Hite, 1992), muziek (Beverland, Ching Lim, Morrisson & Terziovski, 

2006; Guéguen, Jacob, Lourel & Le Guellec, 2007), geur (Bone & Ellen, 1999; Hirsch, 1995), 

drukte (Griffitt & Veitch, 1971; Eroglu, Machleit & Chebat, 2005),… De stimuli worden 

enerzijds afzonderlijk bestudeerd en anderzijds in interactie met elkaar. Daarbovenop 

worden een groot aantal afhankelijke factoren van het consumentengedrag geobserveerd, 

dit zijn de uiteindelijke reacties van de consument  zoals de gespendeerde tijd in de winkel, 

het aantal verkopen en de impulsaankopen. De literatuur kan eveneens als gediversifieerd 

bestempeld worden aangezien meerdere soorten winkelomgevingen in beschouwing 

worden genomen, gaande van kledij- en interieurwinkels tot restaurants, supermarkten en 

grote winkelcentra. Voor voorbeelden van deze studies, zie onder andere Milliman (1982), 

Michon, Chebat & Turley (2003), Milliman (1986).  

 

Het onderzoek omtrent de invloed van atmospherics1 op het consumentengedrag 

concentreert zich voornamelijk op de invloed van afzonderlijke stimuli in de 

winkelomgeving, zo zijn de invloeden van muziek en kleur de meest bestudeerde variabelen. 

Daarnaast opteren andere onderzoekers voor variabelen zoals geur, licht en drukte. Een 

belangrijke tekortkoming in voorafgaande studies is echter de focus op slechts één enkele 
                                                             
1
 Atmospherics verwijst naar de verschillende aspecten van een omgeving die samen een geheel vormen, 

namelijk de winkelatmosfeer. 
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variabele, met zijn invloed op het gedrag. Er is dus een gebrek aan onderzoek naar 

interactie-effecten tussen verschillende onafhankelijke variabelen. De huidige studie 

probeert dit gebrek tegemoet te komen door de invloed van drie verschillende variabelen 

gezamenlijk te manipuleren, namelijk muziektempo, kleur en winkeltemperatuur. Op die 

manier wordt ingespeeld op een zo uitgestrekt mogelijk onderzoeksdomein door middel van 

de drie verschillende zintuigen van de consument; het gehoor, het gezichtsvermogen en de 

tastzin. Daarbovenop maakt deze studie gebruik van variabelen waarvan bewezen is dat ze 

van grote impact zijn op het aankoopgedrag, met name muziek en kleur. Vernieuwend in het 

huidige onderzoek is het feit dat de onafhankelijke variabele omgevingstemperatuur 

toegevoegd wordt. Over dit aspect is zeer weinig literatuur te vinden, hoewel deze variabele 

een belangrijke rol kan spelen in het kostenplaatje van de supermarkt. Het toevoegen van 

een temperatuursaspect wordt dan ook vaak vermeld bij de aanbevelingen voor verder 

onderzoek.  

Het huidige onderzoek wenst een zo uitgestrekt mogelijk onderzoeksdomein te behandelen 

en legt daarom de nadruk op drie verschillende zintuiglijke dimensies door het manipuleren 

van de kleur (zicht), het muziektempo (gehoor) en de temperatuur (tastzin). Op die manier 

probeert deze studie vernieuwend te zijn door een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen 

van de totale supermarktconfiguratie, wat de resultaten van het experiment 

betrouwbaarder maakt. Daarbovenop omvat deze studie een variabele die tot op heden 

slechts zelden in beschouwing is genomen, namelijk temperatuur. De reacties op 

verschillende combinaties van deze variabelen worden in een laboratoriumsetting van een 

supermarkt onderzocht bij klanten met een doelgerichte motivatie. De motivatietheorie 

wordt later in detail uiteen gezet (infra p. 12).   

 

In de onderstaande figuur wordt een schematisch overzicht van het onderzoeksdomein van 

de huidige studie weergegeven. De causale relaties in dit schema kunnen als volgt nader 

verklaard worden. De onafhankelijke omgevingsstimuli muziek, kleur en temperatuur 

bepalen het emotionele stadium arousal2, wat nadien zal leiden tot een bepaald niveau van 

pleasure3 van de klanten, waardoor deze consumenten op basis van hun emoties een 

                                                             
2 Arousal wordt niet vertaald aangezien het een gangbare term is in het onderzoeksdomein. 
3 Pleasure wordt niet vertaald aangezien het een gangbare term is in het onderzoeksdomein. 
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approach4 of avoidance5 gedrag zullen vertonen. Dit zal zich uiten in wijzigingen in affectieve 

reacties (gemoedstoestand), cognitieve reacties (evaluatie winkel en kwaliteit producten) en 

conatieve reacties (gespendeerde winkeltijd, aankoopvolume en –bedrag en loyaliteit) van 

de consument. Approach en avoidance worden echter niet opgenomen in onderstaand 

schema omdat in het huidige onderzoek niet gefocust wordt op de intenties van de 

consument, maar enkel op de uiteindelijke reacties.  

 

FIGUUR 1: SCHEMATISCHE VOORSTELLING ONDERZOEKSMODEL 
(BRON: EIGEN ONDERZOEK) 

 

Belangrijk te vermelden in dit model is dat de klanten een doelgerichte motivatieoriëntatie 

hebben. Concreet wil dit zeggen dat de consumenten met een doel naar de supermarkt 

komen, namelijk om een bepaald aantal noodzakelijke boodschappen te doen. Het betreft 

hier dus geen recreatief bezoek aan de winkel maar een focus op het zo efficiënt mogelijk 

winkelen met een minimaal verbruik van energie. Het is noodzakelijk dit onderscheid te 

maken wegens het effect op de causaliteit in huidig onderzoek, wat later vermeld zal worden 

in de motivatietheorie (infra, p. 12). 

In het huidige onderzoek wordt uitgegaan van bekende individuele en interactie-effecten 

van kleur en muziek op het koopgedrag van de consument. Deze effecten worden ook hier 

nog eens onderzocht in combinatie met een warme omgevingstemperatuur om te 

controleren of de veronderstellingen, gemaakt op basis van de bestaande literatuur, 

bevestigd worden. Vervolgens worden dezelfde effecten bestudeerd met een koude 

                                                             
4
 Approach wordt niet vertaald aangezien het een gangbare term is in het onderzoeksdomein. 

5 Avoidance wordt niet vertaald aangezien het een gangbare term is in het onderzoeksdomein. 
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omgevingstemperatuur in plaats van een neutrale temperatuur, om te onderzoeken of het 

aspect temperatuur een significante invloed heeft op de gedragingen van de consument. 

Wegens het gebrek aan relevante, grondige literatuur over de invloed van de 

winkeltemperatuur op het gedrag van de consument is het risicovol om de effecten van de 

koude temperatuur te voorspellen. Om die reden wordt er dus in het huidige onderzoek 

verondersteld dat een koude temperatuur geen significant verschillende invloed zal hebben 

op het consumentengedrag, in vergelijking met de neutrale omgevingstemperatuur. 

De onderliggende studies en theorieën waarop dit model en haar causale relaties gebaseerd 

zijn worden eerst nader toegelicht, vervolgens worden de onderzoeksvragen in detail 

opgenomen. 
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22  HHIISSTTOO RRII SSCCHHEE  OO NN TTWWIIKKKKEELLIINNGG  
 

In dit hoofdstuk worden de onderliggende modellen en theorieën van het huidige onderzoek 

nader verklaard aan de hand van hun historische ontwikkeling. Daarop volgt een overzicht 

van de eerdere bevindingen waarop gebaseerd wordt om de hypothesen op te stellen en om 

richting te geven aan de hoofdonderzoeksvraag.  

 

 2.1 Theoretische basis 
 

Algemeen kan gesteld worden dat de studie van Kotler (1973) de bakermat is in de research 

naar de invloeden van omgevingsfactoren. Hij stelde dat kopers in hun aankoopproces hun 

beslissing baseren op het totale product, inclusief de ontastbare aspecten. Zo wees hij op de 

misvatting van handelaars om de winkelsfeer niet als een onderdeel van hun marketingplan 

te zien. Door atmospherics als een relevante marketingtechniek aan te duiden met een 

significante invloed op het consumentengedrag, legde hij de theoretische basis voor verdere 

literatuur om deze invloeden meer in detail te onderzoeken. Er dient wel opgemerkt te 

worden dat er reeds enkele studies voor Kotler’s artikel bestonden (Cox, 1964; Smith en 

Curnow, 1966; Kotzan en Evanson, 1969; Frank en Massey, 1970), deze zijn echter minder 

baanbrekend en worden zelden aangehaald als referentiebronnen.  

 

2.1.1 MEHRABIAN EN RUSSELL 

 

Mehrabian en Russell (1974) maakten uit het voorgaande werk van Kotler (1973) een theorie 

op die al bijna 40 jaar als basis wordt gebruikt bij een overgrote meerderheid van de daarop 

volgende literatuur. Het onderzoek baseert zich op het Stimulus-Organism-Response (S-O-R) 

paradigma wat stelt dat onafhankelijke variabelen (Stimuli) van directe invloed zijn op de 

emotionele gemoedstoestanden (Organism), die op hun beurt verschillende cognitieve en 

affectieve reacties teweegbrengen (Response).  

Vooreerst zijn stimuli aspecten in een omgeving die gemanipuleerd kunnen worden zodat ze 

kunnen bijdragen tot een bepaalde algemene sfeer. Zo kunnen er aan de hand van de 
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zintuigen vier verschillende categorieën aan stimuli beschouwd worden (Kotler, 1973): 

namelijk gezichtsvermogen (kleur, lay-out, properheid en licht), gehoor (muziek en lawaai), 

reukzin (parfum en luchtkwaliteit) en tastzin (temperatuur en vochtigheid). Deze stimuli 

geven een bepaalde  sfeer aan de omgeving die naderhand de emotionele stadia van 

mensen in de zin van pleasure, arousal en dominance6 bepaalt (Mehrabian & Russell, 1974). 

Toegepast op consumentengedrag is pleasure een indicatie voor het gevoel van geluk, 

blijheid en tevredenheid met de situatie, arousal bepaalt hoe gestimuleerd, alert, actief of 

opgewonden men zich voelt. Dominance is een indicatie voor hoe ver men zich in controle 

voelt met de omgeving en er vrij op kan reageren. Afhankelijk van de interactie tussen de 

verschillende emotionele toestanden pleasure, arousal en dominance (PAD) zal een 

consument de sfeer in een omgeving als negatief of positief ervaren en zijn reactie 

aanpassen. Ondanks aanzienlijk empirisch bewijs ten voordele van deze drie variabelen, 

stellen Russell en Pratt (1980) voor om voorgaande theorie te reduceren tot enkel pleasure 

en arousal. Aangezien de motivatie voor dominance nogal onbeduidend is en bewijzen vaak 

tegen het bestaan ervan spreken, is de eliminatie ervan meer gebruikelijk.   

De emotionele gemoedstoestanden manifesteren zich op hun beurt in een approach of 

avoidance gedrag van klanten. Approach gedrag kan vertaald worden in de wens om langer 

in de winkel te blijven, de omgeving meer te exploreren, de wens om te communiceren met 

het personeel en de tevredenheid over de winkel en zijn producten. Avoidance gedrag 

daarentegen staat voor het tegenovergestelde; ontevredenheid met de winkel, zijn 

personeel en de producten, gevoelens van verveeldheid of angst en de wens om de 

omgeving te verlaten en niet meer terug te keren.  

De uiteindelijke conclusie van Russell en Pratt (1980) is dat een aangename omgeving (hoge 

pleasure), in combinatie met een hoog niveau van arousal, tot een approach gedrag leidt. In 

een onaangename omgeving (lage pleasure) daarentegen geldt het omgekeerde, namelijk 

een hoog niveau van arousal leidt tot avoidance gedrag. Samenvattend kan dus gesteld 

worden dat omgevingsstimuli zorgen voor een conditionele interactie tussen pleasure en 

arousal die bepalend is voor het approach of avoidance gedrag van mensen. Hierbij dient te 

worden benadrukt dat deze redenering niet gevolgd wordt in de huidige studie. In deze 

studie wordt ervan uitgegaan dat de onafhankelijke omgevingsstimuli enkel een invloed 

                                                             
6 Deze engelse term wordt niet vertaald aangezien het een gangbare term is in het onderzoeksdomein. 
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uitoefenen op arousal, en dat arousal op zijn beurt van invloed is op pleasure.   

 

Om deze theorie van Russell en Pratt (1980) ook validiteit te geven in een meer specifieke 

omgeving, test het werk van Donovan en Rossiter (1982, 1994) het hierboven beschreven 

model omtrent omgevingspsychologie van Mehrabian en Russell in een handelscontext. In 

deze studie worden, in het licht van consumentengedrag, dezelfde resultaten bekomen. De 

nadruk ligt echter op de winkelatmosfeer en de impact van interieurvariabelen op concrete 

aspecten van het aankoopgedrag van consumenten. Voorbeelden hiervan zijn de evaluatie 

van de winkel en haar producten, de tijd gespendeerd in de winkel, het aankoopvolume en 

de aankoopwaarde, de impulsaankopen, de loyaliteit, …  

 

Een belangrijke tekortkoming in voorgaande studies is echter dat naar de attitude en 

intenties van de klanten gepeild worden via enquêtes na het winkelbezoek, wat de 

resultaten dus afhankelijk maakt van het geheugen en de waarheidsgetrouwheid van de 

reacties. Verdere onderzoekers pakken dit probleem dan ook aan door het observeren van 

het effectieve aankoopgedrag in plaats van het achteraf bevragen van de aankoopintenties. 

Deze studie zal om die reden zowel de intenties en de gevoelens bevragen (affectieve en 

cognitieve reacties), als het effectieve gedrag bestuderen (conatieve reacties).  

 

Opvallend is dat tot 20 jaar na de publicatie van het werk van Donovan en Rossiter (1982), 

het onderzoek zich voornamelijk concentreert op de invloed van één enkele onafhankelijke 

stimulus die gecontroleerd wordt in de winkelomgeving. Zo is de invloed van muziek de 

meest bestudeerde variabele (Milliman, 1982, 1986; Yalch & Spangenberg, 1988, 1993, 

2000; Alpert & Alpert, 1990; Areni & Kim, 1993; Dubé, Chebat & Morin, 1995; Hui, Dubé & 

Chebat, 1997; Dubé & Morin, 1999; North, David & McKendrick, 1999, Chebat & Dubé, 2000; 

Chebat, Gelinas-Chebat & Vaillant, 2001). Daarnaast heeft de invloed van geur aan belang 

toegenomen (Hirsch, 1995; Spangenberg, Crowley & Henderson, 1996; Bone & Ellen, 1999). 

Ook verscheidene artikels controleren het gebruik van kleur in de omgeving (Bellizzi, Crowley 

& Hasty, 1983; Bellizzi & Hite, 1992; Chebat & Morrin, 2006). De impact van licht op de 

consumenten werd eveneens enkele keren in beschouwing genomen (Baker, Levy & Grewal, 

1992; Areni en Kim, 1994; Baker, Grewal en Parasuraman, 1994; Baker, Parasuraman, & 
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Grewal, 2002). Uiteraard bestaat er daarnaast ook omvangrijke literatuur over de algemene 

perceptie van de omgeving (Donovan, Rossiter, Marcoolyn & Nesdale, 1994; Baker, Grewal & 

Parasuraman, 1994; Spangenberg, Crowley & Henderson, 1996; Spies, Hesse & Loesch, 1996; 

Peter, McGoldrick & Pieros, 1998).   

 

Vanaf de eeuwwisseling neemt het onderzoek een andere richting aan, men poogt meerdere 

variabelen tegelijkertijd te controleren en evalueert de eventuele interactie-effecten (Baker, 

Levy & Grewal, 1992; Chebat, Gelinas-Chebat & Filiatrault, 1993; Baker, Parasuraman, 

Grewal & Voss, 2002; Eroglu, Machleit & Chebat, 2005; Matilla & Wirts, 2001, 2007). Deze 

studies zijn echter slechts een aanzet tot het combineren van verschillende in-store cues7, 

tot op heden blijft het merendeel van de literatuur gebaseerd op slechts één 

omgevingsfactor. Desondanks worden interacties vaak als richtlijn voor verder onderzoek 

voorgesteld, omwille van een significant betere generaliseerbaarheid van de resultaten. Het 

gebruik van meerdere gecontroleerde variabelen biedt een globaler beeld van de sfeer in 

een winkelomgeving en is dus van cruciaal belang voor de waarde van het experiment. 

 

2.1.2 MOTIVATIETHEORIE 

 

Zoals eerder vermeld (supra p. 8) is de motivatieoriëntatie een belangrijke modererende 

variabele die de causaliteit bepaalt tussen arousal en pleasure in het model, dit verzoekt een 

nadere toelichting hieromtrent.  

 

De directe relatie tussen emotionele toestand (pleasure en arousal) en de wijziging in het 

gedrag van mensen met betrekking tot approach en avoidance is niet altijd even rechtlijnig 

te maken, vandaar dat het empirisch onderzoek hierover verschillende tegenstrijdige 

conclusies bevat. Over de link tussen aangename winkelomgevingen en approach gedrag is 

een algemene consensus dat dit een stijging van het aantal impulsaankopen, de 

gespendeerde tijd in de winkel en de sociale interactie tot gevolg heeft. Meer discussie 

bestaat echter over het effect van arousal. Sherman, Marthur en Smith (1997) rapporteren 

dat arousal de aankoopintenties, de uitgaven, de tijd gespendeerd in de winkel en de 

                                                             
7 Onder in-store cues worden de verschillende aanwezige omgevingselementen verstaan. 
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tevredenheid doet stijgen. Milliman (1982) toonde het tegenovergestelde aan in verband 

met de eerste twee conclusies, maar wel eenzelfde positief effect op impulsaankopen. Dit 

wordt dan opnieuw weerlegd door Kellaris en Kent (1991) in het kader van muziek. Kortom, 

de impact van arousal varieert naargelang de verschillende studies. Het onderzoek van 

Keltcheva en Weitz (2006) geeft een verklaring hiervoor met behulp van een modererende 

variabele, namelijk de motivatieoriëntatie van de consument. In situaties waar consumenten 

een taakgerichte oriëntatie hebben, zal arousal een negatief effect hebben op pleasure. 

Recreatieve motivatie daarentegen legt een positieve link tussen arousal en pleasure. De 

onderliggende theorie hier is gebaseerd op het feit dat taakgerichte personen gefocust zijn 

op het volbrengen van hun opdracht, en dat ze in dat proces zo weinig mogelijk afgeleid 

willen worden door hoog stimulerende aspecten van de omgeving die nog meer energie 

opeisen. Daartegenover staat een recreatieve winkelmotivatie waar men geen specifiek doel 

heeft behalve het winkelen op zich. Omgevingen met een hoog niveau van arousal worden 

aldus positief ervaren aangezien ze bijdragen tot een stimulerende winkelervaring. 

Managers zouden bijgevolg de motivatie van hun klanten voor ogen moeten houden bij het 

design van hun winkel (Keltcheva & Weitz, 2006).   

 

Belangrijk te vermelden is dat het huidige onderzoek zich afspeelt in het kader van een 

doelgerichte consument, vandaar dat hoge arousal een negatieve invloed heeft op zowel 

pleasure als de uiteindelijke wijzigingen in de affectieve, cognitieve en conatieve reacties op 

de omgeving. Hieronder bevindt zich de eerste hypothese van het huidige onderzoek. 

 

Hypothese 1a: Een hoog niveau van arousal zal voor doelgerichte consumenten 

resulteren in een laag niveau van pleasure. 

Hypothese 1b: Een laag niveau van arousal zal voor doelgerichte consumenten 

resulteren in een hoog niveau van pleasure. 
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2.1.3 CONGRUENTIETHEORIE 

 

Congruentietheorie is vaak de basis van de literatuur over de invloed van meerdere 

simultaan gemanipuleerde variabelen in eenzelfde omgeving. Onderzoekers gaan uit van de 

veronderstelling dat aangename omgevingsstimuli meer positief zullen ontvangen worden 

als de niveaus van arousal, veroorzaakt door deze verschillende stimuli, gelijk zijn. Zo 

beoordelen klanten winkels significant beter, kennen ze hogere niveaus van approach 

gedrag en gaan ze meer impulsief consumeren als bijvoorbeeld muziek en geur dezelfde 

hoeveelheid arousal opwekken en dus congruent zijn met elkaar (Mattila & Wirtz, 2001, 

2008). Het onderzoek in verband met congruentietheorie stelt verder dat mensen tijdens het 

beoordelen van een winkel meer beïnvloed worden door het geheel aan stimuli, die samen 

de algemene sfeer bepalen, dan door de specifieke elementen apart (Babin, Hardesty & 

Suter, 2003). Deze gedachtegang zorgt voor belangrijke implicaties voor de huidige studie. 

Het stimuleren van meerdere variabelen tegelijkertijd en het bestuderen van zowel 

interactie- als hoofdeffecten om de invloed van atmospherics op het klantengedrag beter te 

begrijpen en zelfs te voorspellen, worden hierdoor namelijk beïnvloed. 

 
Een soortgelijke theorie is die de Gestalttheorie waarop de studies van Lin (Lin, 2010; Lin & 

Worthley, 2012) gebaseerd zijn. Deze bestempelen een servicescape8 als Gestalt indien de 

verschillende elementen afgestemd zijn op het doel van de omgeving. Zo stellen ze dat 

mensen een Gestalt situatie als positiever ervaren omdat het geheel congruent is, niet-

Gestalt omgevingen daarentegen worden negatiever beoordeeld. De Gestalt omgevingen in 

dit onderzoek waren aan de ene kant een rustige wachtruimte waar trage muziek werd 

afgespeeld en koude kleuren gebruikt werden, en aan de andere kant de bar waar  warme 

kleuren en snelle muziek de omgevingssfeer bepaalden. Deze omgevingen zijn beide Gestalt 

aangezien ze aangepast zijn aan hun doel, namelijk ontspannen in de wachtruimte en actief 

zijn in de bar. Een niet-Gestalt situatie zou hier een hevige wachtruimte (snelle muziek en 

warme kleuren) of een saaie bar (trage muziek en koude kleuren) zijn. Dezelfde conclusie als 

bij de bovenstaande congruentietheorie wordt hier vermeld, namelijk dat het onderzoek 

naar de invloed van omgevingen op het gedrag meerdere onafhankelijke variabelen moet 

behandelen. Daarenboven moeten deze variabelen strategisch en op een congruente manier 

                                                             
8 Met het begrip servicescape wordt de omgeving met al haar kenmerken bedoeld. 
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worden ingezet om zo de klanten een algemene aangename sfeer te bieden en hun gedrag 

positief te beïnvloeden.  

 2.2 Overzicht eerdere bevindingen 
 

Zoals hierboven reeds vermeld, bestaat de winkelatmosfeer uit verschillende aspecten die 

elk op hun manier de kopers kunnen beïnvloeden. Hieronder wordt een overzicht gegeven 

van de eerdere bevinden met betrekking tot de hoofdaspecten van ons onderzoek. Deze 

omvatten de conclusies in verband met muziek, kleur en temperatuur en hun interactie-

effecten. Dit onderdeel wordt afgesloten met de invloed van deze gemanipuleerde 

variabelen op de emotionele stadia arousal en pleasure.  

 

2.2.1 MUZIEK 

 

In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de verschillende invloeden die muziek kan 

hebben op het koopgedrag van mensen. Muziek is één van de bekende omgevingsfactoren 

die, in vergelijking met andere omgevingsfactoren, tot op heden zeer veel aandacht 

gekregen heeft in de literatuur. 

   

In deze thesis gaat het voornamelijk over kenmerken van de atmosfeer in de supermarkt, 

maar het is de moeite waard om te vermelden dat muziek ook in andere contexten 

waardevol gebruikt kan worden om het koopgedrag van mensen te beïnvloeden. Hieronder 

worden de verschillende invloeden van muziek op mensen, die zich in een winkelomgeving 

bevinden, nader toegelicht. We bespreken achtereenvolgens het volume, het genre, de 

bekendheid en het tempo van deze gecontroleerde variabele. 

 
Inzake het volume van muziek kunnen verschillende conclusies bekomen worden. Uit het 

onderzoek van Smith & Curnow (1966) blijkt dat mensen minder tijd spenderen in de 

supermarkt bij luide muziek, hoewel er geen verschil werd ervaren in het volume van de 

verkopen of de tevredenheid van de klanten, dit in vergelijking met stille 

achtergrondmuziek. Dit tijdseffect wordt toegeschreven aan een verhoging van het niveau 

van arousal, waarbij men meer gestimuleerd zou worden door de aanwezigheid van veel 
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lawaai. Als implicatie voor de praktijk wordt hier gewezen op het feit dat de verkopen niet 

beïnvloed zullen worden door het volume van de muziek, maar wel door het aantal mensen 

dat op een bepaald moment aanwezig is in de supermarkt.  

 

Ook het soort muziek dat afgespeeld wordt in de winkel kan de consumenten beïnvloeden. 

Muziek is meer overtuigend wanneer het past in de context (MacInnis & Park’s 1991). Dit 

werd bevestigd in het onderzoek van Areni & Kim (1993) waaruit bleek dat mensen duurdere 

wijnen kochten in een wijnhandel wanneer er op de achtergrond klassieke muziek te horen 

was dan wanneer populaire muziek afgespeeld werd. Er werd dus meer geld uitgegeven 

door het kopen van duurdere producten, de hoeveelheid gekochte wijnen daarentegen werd 

niet beïnvloed. Hier associeert men klassieke muziek dus met duurdere producten, wat ook 

gesuggereerd werd door Yalch en Spangenberg (1990). Andere studies bevestigden 

eveneens dat het soort muziek in winkels het koopgedrag van consumenten, soms 

onbewust, positief kan beïnvloeden. Zo bleek uit een studie dat het afspelen van Franse 

achtergrondmuziek in een supermarkt een hogere verkoop van Franse wijnen veroorzaakte, 

en hetzelfde gebeurde met de verkoop van Duitse wijnen toen de consument Duitse 

achtergrondmuziek te horen kreeg (North, David & McKendrick, 1999).   

Hierbij is het ook waardevol om te vermelden dat de verschillende invloeden van het soort 

muziek op de gedragingen van de consument eveneens afhankelijk is van bepaalde 

demografische variabelen zoals leeftijd en geslacht. Zo stelden Yalch en Spangenberg (1988) 

vast in hun experiment dat de invloed van voor- of achtergrondmuziek anders is, afhankelijk 

van de leeftijd van de respondent. Bij het horen van voorgrondmuziek hadden oudere 

mensen het gevoel dat ze meer tijd in de winkel doorbrachten, terwijl jongere respondenten 

hetzelfde gevoel hadden bij het horen van achtergrondmuziek. In dit onderzoek werd de 

werkelijke winkeltijd echter niet geregistreerd. Later (Yalch & Spangenberg, 1993) deden 

dezelfde auteurs dan ook een uitbreiding op dit onderzoek waaruit bleek dat de bekendheid 

van de muziek hierin ook een rol speelt, dit wordt besproken in de volgende alinea.  

 

Het volgende invloedrijke aspect is de bekendheid van de muziek. Bij het afspelen van 

bekende achtergrondmuziek nam men een kortere winkeltijd waar dan bij onbekende 

muziek (Yalch & Spangenberg, 2000). Deze kortere winkeltijd is te wijten aan een verhoogd 
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niveau van arousal bij de consumenten. Dezelfde reactie bij het horen van bekende muziek 

werd reeds in een vroeger onderzoek gerapporteerd (Fontaine & Schwalm, 1979)). 

Opvallend bij het onderzoek van Yalch en Spangenberg (2000) is dat de mensen de illusie 

hadden dat ze langer in de winkel waren bij de bekende muziek dan bij de onbekende 

muziek, terwijl de  realiteit het omgekeerde bewees. Dat muziek de tijdsperceptie van 

consumenten bij een winkelbezoek kan beïnvloeden, was reeds eerder geconcludeerd in het 

onderzoek van Yalch en Spangenberg (1988) in een kledingwinkel. Uit deze studie bleek niet 

alleen dat het niveau van arousal hoger was bij bekende achtergrondmuziek, maar ook dat 

de niveaus van  pleasure en dominance kleiner waren. Belangrijk om te vermelden is dat dit 

onderzoek niet in een supermarktomgeving plaatsvond, en dat de resultaten dus met enige 

voorzichtigheid moeten beschouwd worden in het huidige onderzoek.  

Er werden reeds verschillende verklaringen aangehaald voor de verschillende effecten van 

bekende en onbekende muziek op zowel de effectieve als de gepercipieerde winkeltijd. Een 

tijdsperiode lijkt bijvoorbeeld langer achteraf wanneer mensen er zich meer over herinneren 

zoals bij het horen van bekende muziek (Ornstein, 1969 ). Een andere verklaring kan zijn dat 

men tijd als langer beschouwt wanneer men meer veranderingen ervaart. Hier speelt de 

mogelijkheid dat klanten vaker het begin en einde van een liedje opmerken bij bekende 

muziek dan bij onbekende muziek (Fraisse, 1984 ).  

Onderzoek omtrent de herhaling van bekende, populaire muziek heeft gewezen op het 

positieve effect van muziek die bekend klinkt, echter wanneer deze muziek te vaak 

afgespeeld wordt komen meer negatieve reacties naar boven (Bitner, 1990).  

 

Een vierde aspect van muziek dat het gedrag van klanten in een winkel kan beïnvloeden is 

het muziektempo. Dit is het component van de muziek met het grootste effect op arousal 

(Garlin & Owen, 2006). Tempo is bovendien een vaak onderzocht thema dat vrij eenvoudig is 

om te controleren en het is eveneens zeer objectief. Bekendheid bijvoorbeeld is 

daarentegen moeilijker te manipuleren omdat het niet bij iedereen gelijk wordt 

geëvalueerd. Het tempo van de achtergrondmuziek beïnvloedt voornamelijk de snelheid 

waaraan mensen door de supermarkt wandelen. Bij trage muziek zullen mensen langzamer 

door de winkel wandelen dan bij snelle muziek (Milliman, 1982). Volgens Milliman (1982) 

wordt deze snelheid bepaald door het niveau van arousal. Trage muziek veroorzaakt minder 

arousal en beïnvloedt mensen zodat ze zich trager verplaatsen door de winkel, terwijl er bij 
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snelle muziek meer arousal is waardoor mensen zich sneller gaan voortbewegen. Op die 

manier wordt de lengte van het verblijf in de winkel dus bepaald door het muziektempo. 

Opvallend bij dit onderzoek is dat de mensen bij trage muziek ook trager door de winkel 

wandelden dan wanneer er helemaal geen achtergrondmuziek te horen was. Ook volgens 

Mehrabian en Russell (1974) stijgt het niveau van arousal bij een hoog muziektempo, dit via 

een verhoging van de complexiteit van de omgeving waardoor de graad van 

informatieverwerking stijgt. Niet alleen de tijd doorgebracht in de winkel, maar ook het geld 

uitgegeven door klanten wordt beïnvloed door het muziektempo (Milliman, 1982). Bij trage 

muziek, wanneer de mensen langer in de winkel verbleven, waren de verkopen groter. 

Mensen hebben dus de neiging meer te kopen wanneer ze traag door de winkel wandelen 

dan wanneer ze zich snel verplaatsen. Kellaris & Kent (1991) zijn  het niet helemaal eens met 

de bovenstaande bevinding. Zij suggereren dat mensen in een winkelomgeving met een 

hoog muziektempo meer impulsieve aankopen zouden doen omdat ze juist door hun 

snellere verplaatsing door de winkel geen tijd hebben om langer bij bepaalde producten stil 

te staan en weloverwogen keuzes te maken. 

 
Als laatste blijkt uit het onderzoek van Yalch en Spangenberg(1993) dat men nog verder kan 

gaan in het gebruik van muziek om het consumentengedrag te beïnvloeden. Zij hebben 

ondervonden dat men nog betere resultaten kan bereiken door de aangepaste, afgespeelde 

muziek te variëren per afdeling in een grote supermarkt. Uit het onderzoek bleek zowel dat 

meer mensen aankopen deden, als dat de mensen die aankopen deden meer geld uitgaven 

in een supermarkt met aangepaste muziek per afdeling. Dit gebruik wordt zoning genoemd. 

 
Ondanks sommige verschillen in mening over de uiteindelijke effecten van muziek op het 

consumentengedrag in de supermarkt, bestaat de algemene consensus dat muziek een 

directe invloed heeft op het niveau van arousal bij de consument. Deze relatie wordt dan 

ook behouden in de huidige studie, waarbij onder andere de invloed van het muziektempo 

in supermarkten onderzocht wordt. Zoals eerder vermeld is tempo te prefereren boven 

bekendheid, volume en genre van de muziek dankzij het objectief en gemakkelijk te 

controleren karakter ervan. 
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Gebaseerd op bovenstaande bevindingen met betrekking tot het tempo van de muziek, zal 

in het huidige onderzoek onder andere volgende hypothese onderzocht worden: 

 

Hypothese 2: Respondenten ervaren een hoger niveau van arousal wanneer ze blootgesteld 

worden aan muziek met een snel tempo dan wanneer ze blootgesteld worden 

aan muziek met een traag tempo. 

 

Zoals eerder vermeld, kan muziek ook in andere contexten dan de supermarktomgeving 

waardevol gebruikt worden om het koopgedrag van consumenten te beïnvloeden. In 

reclamespots bijvoorbeeld, wordt achtergrondmuziek vaak gebruikt omdat deze kan 

geassocieerd worden met het geadverteerde product, en zo de productkeuze kan 

beïnvloeden via klassieke conditionering. Op die manier kan het geadverteerde product 

geassocieerd worden met de positieve gevoelens die aangename muziek opwekt (Gorn, 

1982). In situaties waarin men een simpel product moet promoten met slechts enkele 

attributen en zonder objectieve voordelen, kan men de overtuigingskracht van de spot 

vergroten door het gebruik van achtergrondmuziek (Kotler, 1974; Batra and Ray, 1983). 

Zowel in reclamespots als in de winkelomgeving zou muziek het grootste effect hebben op 

de consumenten wanneer zij een lage cognitieve band en/of een hoge emotionele 

betrokkenheid hebben met het product (Bruner, 1990). Voorbeelden van dergelijke 

producten zijn cosmetica en juwelen. Bij een hoge cognitieve betrokkenheid met het 

product, zoals bijvoorbeeld bij de aankoop van een wagen, zou muziek minder effect 

hebben. 

 

2.2.2 KLEUR 

 

In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op het effect van kleuren in de winkel op het 

koopgedrag van de consument. Kleuren kunnen op verschillende manieren in het 

winkelbeeld aanwezig zijn en op die manier de aandacht van de consument trekken. Volgens 

Kotler (1973) is het mogelijk om een ruimte zodanig te ontwerpen dat bepaalde gewenste 

effecten gecreëerd kunnen worden bij consumenten. 
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Kleuren kunnen gebruikt worden voor het design van verschillende elementen in de 

winkelomgeving. Enkele voorbeelden hiervan zijn het interieur van een winkel, de 

producten, de promoties en de displays. In de marketingcontext is het grootste deel van het 

gevoerde onderzoek gebaseerd op de kleuren van verpakkingen en producten. In de huidige 

studie zal echter hoofdzakelijk geconcentreerd worden op de omgevingskleuren, de kleuren 

die gebruikt worden in het interieur van de supermarkt.  Kleuren hebben zekere perceptuele 

kwaliteiten die het beeld dat een consument heeft van een winkel kunnen beïnvloeden. 

Kleuren kunnen de aandacht van de consument trekken en daarbovenop bepaalde 

biologische of emotionele reacties uitlokken (Bellizi, Crowley & Hasty, 1983).  

 
Warme en koude kleuren hebben tegengestelde psychologische en fysiologische effecten 

(Bellizi & Hite, 1992). Warme kleuren zijn goed om de aandacht van klanten te trekken, maar 

het gebruik van te veel stimulerende factoren, bijvoorbeeld via de combinatie van geluid en 

kleur, kan een tegengesteld effect uitlokken (Danger, 1969). Warme kleuren zoals rood, 

oranje en geel bevinden zich in het kleurenspectrum tegenover koude kleuren zoals groen 

en blauw (Bellizi & Hite, 1992). Aan de ene kant lokken warme kleuren bij de consumenten 

een hoog niveau van arousal uit, terwijl koude kleuren aan de andere kant zorgen voor 

minder arousal. Onderzoekers beschouwen blauw als de koudste kleur en rood als de 

warmste kleur. Respondenten daarentegen hebben verschillende opinies en preferenties ten 

aanzien van welke soort kleuren zij verkiezen afhankelijk van de situatie (Shaie & Heiss, 

1964).  

 
In deze alinea wordt er dieper ingegaan op de tegengestelde effecten van blauw en rood. Uit 

onderzoek blijkt dat de hersenactiviteit feller aangetast wordt door rood dan door andere, 

even felle, kleuren (Clynes & Kohn 1968). Ook werd aangetoond dat blauw en rood licht een 

significant verschillend effect kunnen hebben op de ademhaling en de bloeddruk (Gerard, 

1957). Rood wordt gezien als negatief, gespannen en fysiek opwekkend, terwijl blauw eerder 

als kalm koel en positief aanzien wordt. In een experiment hebben Bellizi en Hite (1992) 

aangetoond dat een blauwe supermarktomgeving gunstiger is dan een rode. Aangezien 

marketeers een positieve, comfortabele en aangename winkelatmosfeer willen creëren die 

positief is voor de productevaluatie en de aankoopbeslissing, is blauw de meest geschikte 

kleur voor de creatie van de winkelatmosfeer (Bellizi & Hite, 1992). Deze positieve kracht van 
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blauw werd in dit onderzoek bekomen via twee aparte experimenten, maar aangezien deze 

in een laboratoriumomgeving plaatsvonden, dient men voorzichtig om te springen met de 

veralgemeningen van deze bevindingen.  

 
In het huidige onderzoek zal geconcentreerd worden op de eventuele verschillende effecten 

van twee kleuren, namelijk een warme en een koude. Gebaseerd op de uitgevoerde pretest 

met betrekking tot kleuren werden de kleuren blauw en rood als geschikte respectievelijke 

koude en warme kleur bestempeld. Gebruik makend van deze koude en warme kleur zal 

vervolgens in het hoofdexperiment de volgende hypothese onderzocht worden:  

 

Hypothese 3: Respondenten ervaren een hoger niveau van arousal wanneer ze blootgesteld 

worden aan warme kleuren dan wanneer ze blootgesteld worden aan koude 

kleuren. 

 

2.2.3 INTERACTIE TUSSEN MEERDERE VARIABELEN 

 

De meerderheid van de studies in verband met servicescapes manipuleren gewoonlijk 

slechts één enkele variabele, hoewel de nood aan het combineren van meerdere in-store 

cues en het onderzoeken van hun interactie-effecten steeds groter wordt. Mensen reageren 

namelijk op meer dan enkel de verschillende aparte elementen van een omgeving, de totale 

sfeer in de winkel en de congruentie tussen de stimulerende winkelaspecten is klaarblijkelijk 

van grotere invloed op het consumentengedrag. Voor de invloed van congruentie tussen 

verschillende onafhankelijke omgevingsvariabelen, zie ook  het hoofdstuk over 

congruentietheorie (supra p. 14). Het toevoegen van andere onafhankelijke factoren kan 

daarbovenop de uiteindelijke resultaten van een experiment drastisch aanpassen, aangezien 

zij de rol kunnen aannemen van modererende variabelen. Dit zorgt ervoor dat het effect van 

de oorspronkelijke onafhankelijke variabelen op  het gedrag en dus ook de conclusies 

aangetast worden. Managers moeten bijgevolg de mogelijke impact van meerdere 

elementen van een winkelomgeving voor ogen houden en voorzichtig zijn in het voorspellen 

van het toekomstig gedrag van hun cliënteel.  
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Steeds meer literatuur focust dan ook op het combineren van verschillende in-store cues en 

bestudeert de interactie-effecten om een breder beeld te creëren van de omgeving. De 

studie van Michon, Chebat en Turley (2003) omtrent de positieve modererende invloed van 

een aangename geur op de emoties en winkelperceptie van klanten, is daar een perfect 

voorbeeld van. Deze onderzoekers ondervonden dat hun conclusies in verband met 

winkelvariabelen volledig teniet werden gedaan wanneer de extra factor geur aan het 

experiment werd toegevoegd. Babin, Hardesty en Suter (2003) kwamen eveneens tot de 

conclusie dat hoewel hoog stimulerende kleuren (zoals rood, oranje en geel) 

contraproductief zijn in een winkelomgeving op doelgerichte klanten, deze meer positieve 

resultaten kunnen vertonen indien gecombineerd met andere parameters zoals licht.  

Extra stimulerende effecten in een winkelomgeving kunnen ook bewust toegevoegd om de 

evaluaties van consumenten op te krikken. Zo ondervonden Eroglu, Machleit en Chebat 

(2005) dat de negatieve effecten van crowding9 geminimaliseerd kunnen worden via het 

afspelen van muziek. 

Andere interactie-effecten die in de literatuur teruggevonden worden beschrijven het 

simultaan manipuleren van de percepties over de werknemers, het design en de muziek 

(Baker, Parasuraman, Grewal & Voss, 2002) of het onderzoeken van de variabelen muziek en 

kleur (Cheng, Wu & Yen, 2009; Lin, 2010, 2012; Palmer, Langlois, Tsang, Schloss & Levitin, 

2010) of de combinatie van muziek en geur (Matilla & Wirtz, 2001). 

 

De noodzaak van het combineren van meerdere in-store cues ligt eveneens in de 

congruentietheorie (supra p. 14) aangezien consumenten de kenmerken van een omgeving 

eerder holistisch verwerken, in plaats van het observeren van elk element apart. Dit maakt 

het cruciaal voor managers om het bredere beeld te zien en te zorgen dat ze geen aspecten 

over het hoofd zien in het creëren van een algemene sfeer in hun winkel. Op die manier kan 

men meerdere elementen gebruiken die elkaar versterken in het overbrengen van een 

bepaalde perceptie van de winkel en haar producten bij een specifieke doelgroep. In-store 

cues die congruent zijn met elkaar in termen van arousal en pleasure zorgen namelijk voor 

betere winkelevaluaties, positiever gedrag en hogere tevredenheid (Matilla & Wirtz, 2001) 

                                                             
9 Met crowding wordt de drukte van een grote massa mensen tezamen op één plaats bedoeld. 
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en zijn bovendien meer overtuigend wanneer ze passen in de context. (Areni & Kim, 1993). 

Gebaseerd op deze bevindingen, kunnen de onderstaande hypothesen geformuleerd 

worden: 

 

Hypothese 4a: De combinatie van muziek en kleur die beiden apart leiden tot hoge arousal, 

zal resulteren in een hoger niveau van arousal dan deze twee oorspronkelijke 

niveaus van arousal. 

Hypothese 4b: De combinatie van muziek en kleur die beiden apart leiden tot lage arousal, 

zal resulteren in een lager niveau van arousal dan deze twee oorspronkelijke 

niveaus van arousal. 

 

2.2.4 TEMPERATUUR 

 

Zoals voorheen vermeld, is de literatuur in verband met de invloed van de 

winkeltemperatuur op het koopgedrag van consumenten zeer schaars. Ondanks deze 

tekortkoming in de literatuur is temperatuur wel een potentieel interessante factor om te 

manipuleren, zo wordt het frequent vermeld als richtlijn voor verder onderzoek in meerdere 

werken. Hieronder wordt een bondig overzicht van de huidige onderzoeken met 

temperatuur als onafhankelijke variabele gegeven. 

 
Vooreerst komt er uit een studie van het effect van het weer op consumentenuitgaven 

(Murray, Di Muro, Finn & Leszczyc, 2010) naar boven dat een hoge temperatuur in 

combinatie met (natuurlijk of artificieel) zonlicht de negatieve gemoedstoestand (mood) 

reduceert en de consumptie stimuleert. Deze variaties in consumptiegedrag zijn echter 

voornamelijk te danken aan de invloed van zonlicht en in mindere mate aan de warme 

temperatuur. Empirisch onderzoek heeft ook al vaak de relatie tussen een positieve 

gemoedstoestand en consumptie voorgesteld (Bitner, 1992; Donovan et al., 1994; Spies et 

al., 1997). Daarbovenop concluderen sommigen een grotere waarschijnlijkheid om 

producten en omgevingen positiever te evalueren (Obermiller en Bitner, 1984; Alpert en 

Alpert, 1990; Bitner, 1992).  Er is eveneens geconcludeerd in onderzoeken dat het geslacht 
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een invloed kan hebben op de perceptie van de aangenaamheid temperatuur. Zo stelt 

Karjalainen (2006) dat vrouwen een temperatuur sneller onaangenaam vinden dan mannen. 

De artikels van Griffitt (Griffitt, 1970; Griffitt en Veitch, 1971) daarentegen, voeren 

onderzoek naar hoe het sociale gedrag tussen personen beïnvloed wordt door crowding en 

een hoge temperatuur. Hieruit kwam de conclusie dat de aantrekkingskracht tussen mensen 

negatief correleert met temperatuur. Geen en O’Neil (1969) geven als onderliggend motief 

daarvan dat situaties met hoge temperaturen, hoge vochtigheid en veel drukte, gevoelens 

van negatieve arousal activeren, en zo het gedrag in negatieve zin beïnvloeden. Met andere 

woorden, het evalueren van vreemden zal negatiever zijn in situaties van fysiek ongemak 

dan in situaties van fysieke comfort. Griffitt en Veitch (1971) breiden deze bevinding zelfs uit 

tot een algemene negatieve emotionele reactie op oncomfortabele drukte en warme 

condities, zowel op vlak van sociale als niet sociale emotionele reacties op de omgeving.  

Hoewel de invloed niet onderschat mag worden, is temperatuur duidelijk een 

ondervertegenwoordigde omgevingsvariabele in de huidige literatuur. Zeker in het licht van 

het kostenaspect (in een volledige winkelomgeving een bepaalde temperatuur aanhouden) 

verdient deze factor meer aandacht. Vanwege deze interessante managementimplicaties zal 

de huidige studie zich focussen op de invloed van twee temperaturen op het aankoopgedrag 

van consumenten. De hoofdonderzoeksvraag is of een koude temperatuur significante 

verschillen vertoont omtrent de niveaus van arousal en pleasure in vergelijking met een 

warme aangename temperatuur. Dit impliceert de vraag of de aspecten van gedrag zoals 

onder andere tijd gespendeerd in de winkel, consumptievolume en evaluatie van de winkel 

aangetast zullen worden indien de temperatuur in een supermarkt lager is dan gewoonlijk. 

De belangrijkste hypothese van dit onderzoek wordt als volgt geformuleerd: 

 

Hypothese 5: Koude temperaturen veroorzaken geen significant ander niveau van arousal bij 

de respondent dan warme temperaturen.  

 

Zoals reeds eerder vermeld wordt deze hypothese negatief geformuleerd aangezien er geen 

bron beschikbaar is met voldoende waardevolle argumenten op basis waarvan de 

tegengestelde hypothese gestaafd zou kunnen worden. Met andere woorden: er wordt 

veronderstelt dat een koude temperatuur geen invloed zal hebben op het 
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consumentengedrag.  

 

2.2.5 AROUSAL EN PLEASURE 

 

Zoals eerder in deze studie beschreven, zullen de onafhankelijke stimuli muziek, kleur en 

temperatuur een invloed hebben op arousal, wat dan op zijn beurt het niveau van pleasure 

zal beïnvloeden. Pleasure zal dus hoog of laag kunnen zijn. Een hoog niveau van pleasure zal 

leiden tot positieve reacties bij de consument, een laag niveau van pleasure lokt negatieve 

reacties uit. In deze studie zullen volgende reacties bestudeerd worden: de 

gemoedstoestand, de evaluatie van de winkel, de perceptie van de kwaliteit van de 

producten, de gespendeerde winkeltijd, het aankoopvolume, het aankoopbedrag en de 

winkeltrouw. Deze kunnen onderverdeeld worden in affectieve, cognitieve en conatieve 

reacties van de consumenten. De invloed van het niveau van pleasure op de 

consumentengedragingen, wordt samengevat in hypothese 6.   

 

Hypothese 6a: Hoge pleasure zal de affectieve, cognitieve en conatieve reacties van de 

consument in positieve zin beïnvloeden.  

Hypothese 6b: Lage pleasure zal de affectieve, cognitieve en conatieve reacties van de 

consument in negatieve zin beïnvloeden. 
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33  SSAAMMEENN VVAATTTTIINN GG  
 

Om bovenstaande literatuurstudie bondig samen te vatten en het experiment in te leiden, 

wordt hieronder een overzicht gegeven van de gebruikte hypothesen.  

 

Hypothese 1a: Een hoog niveau van arousal zal voor doelgerichte consumenten resulteren 

in een laag niveau van pleasure. 

Hypothese 1b: Een laag niveau van arousal zal voor doelgerichte consumenten resulteren 

in een hoog niveau van pleasure. 

Hypothese 2: Respondenten ervaren een hoger niveau van arousal wanneer ze 

blootgesteld worden aan muziek met een snel tempo dan wanneer ze 

blootgesteld worden aan muziek met een traag tempo. 

Hypothese 3: Respondenten ervaren een hoger niveau van arousal wanneer ze 

blootgesteld worden aan warme kleuren dan wanneer ze blootgesteld 

worden aan koude kleuren. 

Hypothese 4a:  De combinatie van muziek en kleur die beiden apart leiden tot hoge 

arousal, zal resulteren in een hoger niveau van arousal dan deze twee 

oorspronkelijke niveaus van arousal. 

Hypothese 4b: De combinatie van muziek en kleur die beiden apart leiden tot lage arousal, 

zal resulteren in een lager niveau van arousal dan deze twee 

oorspronkelijke niveaus van arousal. 

Hypothese 5:  Koude temperaturen veroorzaken geen significant ander niveau van arousal 

bij de respondent dan warme temperaturen.  

Hypothese 6a: Hoge pleasure zal de affectieve, cognitieve en conatieve reacties van de 

consument in positieve zin beïnvloeden.  

Hypothese 6b: Lage pleasure zal de affectieve, cognitieve en conatieve reacties van de 

consument in negatieve zin beïnvloeden.  
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44    PPRREETTEESSTT  
 

In het kader van dit onderzoek zijn er twee pretesten afgenomen bij een klein aantal 

respondenten. Dit om na te gaan of de twee uiterste waarden van de gemanipuleerde 

variabelen muziek, temperatuur en kleur telkens significant van elkaar verschilden in 

respectievelijk de snelheid (muziek), en de warmteperceptie (temperatuur en kleur). Ook 

werd bevraagd of de muziekstukken, temperaturen en kleuren een bepaalde mate van 

arousal en pleasure opwekten. De eerste pretest behandelde de variabelen muziek en kleur, 

terwijl de tweede pretest de variabele temperatuur onderzocht.  

 

 4.1 Muziek en Kleur 
 

De eerste pretest die uitgevoerd werd, handelde omtrent de variabelen kleur en muziek. 

Respondenten werden uitgenodigd om via een URL link een korte online enquête in te 

vullen. Twintig proefpersonen met een leeftijd van 17 tot 54 jaar participeerden in de studie 

(n = 20, M = 24.40, SD = 9.45), waarvan de meerderheid behoorde tot de leeftijdscategorie 

van 17-23 jaar (85%). De respondenten bestonden daarnaast voor 70% uit vrouwen en voor 

80% uit studenten.  

Vooreerst werden de proefpersonen bevraagd naar de evaluatie van de kleuren blauw en 

rood, aan de hand van een 7-punt Likert schaal gaande van warm naar koud (1 = warm, 7 = 

koud). Om volgorde-effecten uit te schakelen kreeg 50% van de respondenten als eerste 

kleur rood aangeboden, de andere 50% beoordeelde eerst de blauwe kleur. Deze toewijzing 

gebeurde random door de computer via het programma Qualtrics Survey Software. 

Vervolgens werd er naar de gevoelens gepeild die elke kleur opwekte, gebruik makend van 

de pleasure en arousal 12-item semantische schaal van Mehrabian and Russell (1974). 

Dichotome begrippen zoals ‘gelukkig – ongelukkig’, ‘voldaan – melancholisch’, ‘stimulerend – 

ontspannen’, ‘wakker – slaperig’ zijn hier voorbeelden van (construct pleasure Cronbach’s α 

= .90 en construct arousal Cronbach’s α = .73). In deze schaal werd de dimensie dominance 

achterwege gelaten aangezien dit in het huidige onderzoeksmodel eveneens gebeurde.  

Voor het onderzoeken van de gecontroleerde variabele muziek, werd aan de respondenten 

gevraagd om een muziekfragment te beluisteren en om nadien enkele vragen daarover te 



 
31 

beantwoorden. Dit gebeurde via dezelfde vragenlijst als bij de variabele kleur, de eerste 

vraag hield dan ook een algemene evaluatie in van het muziekstuk op een 7-punt Likert 

schaal (1 = traag, 7 = snel). Nadien volgde dezelfde Pleasure en Arousal 12-item schaal van 

Mehrabian en Russell (1974), deze keer toegepast op de gevoelens opgewekt door het 

muziekstuk (construct pleasure Cronbach’s α = .92 en construct arousal Cronbach’s α = .80). 

Deze vragenlijst werd dan herhaald na het beluisteren van het tweede muziekfragment. Ook 

hier werd de volgorde van de muziekfragmenten onderling random bepaald door de 

computer.  

Het manipuleren van de variabele kleur werd eenvoudig gedaan aan de hand van conclusies 

uit bestaande literatuur en de uitersten van het kleurenspectrum, namelijk blauw en rood. 

De variabele muziek werd op vlak van tempo gecontroleerd. Eenzelfde onbekend jazz 

muziekstuk werd qua tempo aangepast om zo tot een traag muziekfragment (68 BPM) en 

een snel muziekfragment (128 BPM) te komen, om te gebruiken in deze pretest. Beide 

condities van kleur (blauw - rood) en muziek (traag - snel) werden zoals eerder vermeld in 

willekeurige volgorde weergegeven, om de validiteit van het onderzoek ten goede te komen. 

 

 4.2 Temperatuur 
 

Vervolgens werd een tweede pretest uitgevoerd met het oog op de manipulatie van 

temperatuur. Wegens het gebrek aan literatuur omtrent deze variabele, werden de 

temperaturen voor de koude en normale conditie willekeurig gezet op respectievelijk 17°C 

en 22°C. De warme conditie werd bepaald door een normale kamertemperatuur van 22 

graden. De koude conditie daarentegen werd meer arbitrair bepaald. Omwille van praktische 

redenen en de onmogelijkheid om de onderzoeksruimte significant kouder te krijgen, werd 

deze op 5 graden lager gezet, namelijk 17 graden. Onderzoekers veronderstellen dat een 

verschil van 5°C voldoende zal zijn om mensen hun perceptie te laten veranderen. Bemerk 

echter wel dat deze koude temperatuur relatief veel verschilt met het reëel scenario van de 

koelafdeling in een supermarkt. Vandaar dat een pretest om deze manipulatie te 

controleren van aanzienlijk belang was. Aan de hand van een korte schriftelijke enquête 

werd bijgevolg nagegaan of deze temperatuurmanipulatie succesvol bleek. Dezelfde 

vragenlijst als kleur en muziek werd hiervoor opnieuw gebruikt. Deze vragenlijst bestond uit 

een 7-punt Likert schaal in verband met de algemene evaluatie van de temperatuur van de 
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ruimte (1 = warm, 7 = koud). Dit werd gevolgd door de 7-punt Likert 12-item Pleasure en 

Arousal schaal van Mehrabian en Russell (1974) om de gevoelens die deze temperatuur in de 

respondenten opwekt, nader te benoemen (construct pleasure Cronbach’s α = .74 en 

construct arousal Cronbach’s α = .74). Deze enquête werd vervolledigd door 20 

respondenten met een leeftijd van 19 tot 55 jaar (M = 23.80, SD = 9.33), waaronder 

voornamelijk studenten (90%) van de leeftijdscategorie 19-24 jaar (90%). Het geslacht was in 

deze pretest perfect verdeeld over de respondenten. Om tot de twee verschillende 

temperaturen te komen, werd voor deze pretest geopteerd om de proefpersonen de eerste 

set van vragen eerst buiten in de openlucht te laten invullen en de andere set erna binnen in 

een ruimte aan kamertemperatuur. De volgorde van de twee condities van 17°C en 22°C 

werden manueel gerandomiseerd door de ondervragers om zo externe effecten uit te 

schakelen. Er werd gevraagd aan de respondenten om bij beide temperatuurcondities even 

te wachten voordat ze de vragenlijst invulden, zodat deze personen voldoende tijd hadden 

om te acclimatiseren. Ook werd erop gewaakt dat het invullen van het deel van de 

vragenlijst buiten in geen enkel geval in de zon gebeurde, dit omdat zonlicht de mate van 

pleasure en arousal bij de respondenten kan beïnvloeden (Murray, Di Muro, Finn & Leszczyc, 

2010).  

 

 4.3 Analyse van de resultaten 
 

Om na te gaan of de verschillende temperatuurcondities voldoende van elkaar verschilden, 

met andere woorden of de manipulatie succesvol was, werd een gepaarde t-test uitgevoerd. 

Deze scores hebben laten zien dat respondenten in de koude conditie van 17°C een 

significant verschil voelden (M = 2.55, SD = 1.00) ten opzichte van de kamertemperatuur 

conditie van 22°C (M = 5.10, SD = 1.02; t (19) = -8.66, p < .01). Aangezien deze vraag met 

betrekking tot warmteperceptie significante verschillen vertoonde, kan er geconcludeerd 

worden dat de condities voldoende van elkaar verschilden en bijgevolg de manipulatie van 

temperatuur succesvol was.  

Wanneer dezelfde test uitgevoerd werd op de Pleasure en Arousal schaal, resulteerde dit in 

het volgende verhaal. Aan de hand van een Paired Sample T-Test blijkt dat de 

temperatuurscondities zowel op vlak van arousal als pleasure significant van elkaar 

verschilden. Het gevoel van arousal dat de warme temperatuur van 22 graden Celcius bij de 
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proefpersonen opwekte (M = 3.60, SD = .79) was hoger dan het gevoel van arousal bij de 

koude temperatuur van 17 graden Celcius (M = 2.83, SD = .62; t (19) = -.3.53, p < .01). De 

aangenaamheid van de omgeving werd eveneens significant verschillend verklaard onder 

invloed van de twee verschillende temperaturen. Proefpersonen beoordeelden namelijk de 

koude temperatuur (M = 4.04, SD = .81) significant aangenamer dan de warme temperatuur 

(M = 3.48, SD = .75; t (19) = 2.15, p < .05).  

Wanneer de scores van de gepaarde t-test voor kleur en muziek onder de loep genomen 

worden, is het duidelijk dat de condities van zowel kleur (t (19) = 11.47, p < .01) als muziek (t 

(19) = 6.87, p < .01) significant verschillend geëvalueerd werden door respondenten. De 

warme kleur werd als significant warmer (M = 2,SD = 0.56) beschouwd dan de koude kleur 

(M = 5, SD = 1.03), en de snelle muziek als significant sneller (M = 5.70, SD = 0.80) dan de 

trage (M = 3.05, SD = 1.23). Er kon dus besloten worden dat de manipulatie van kleur en 

muziek geslaagd was.   

Op het gebied van pleasure en arousal waren de resultaten van de gepaarde T-Test de 

volgende. De gevoelens van arousal waren niet significant verschillend voor de twee 

kleurencondities. Respondenten evalueerden de koude of blauwe kleur als meer 

stimulerend (M = 3.43, SD = 1.16) dan de warme of rode kleur (M = 3.15, SD = .99), dit 

verschil was echter niet groot (t (19) = .73, p = .47). Daarentegen hadden de proefpersonen 

wel een andere mening omtrent de aangenaamheid van de twee kleuren. De blauwe kleur 

werd namelijk als significant meer aangenaam beschouwd (M = 4.52, SD = .85) ten opzichte 

van de rode kleur (M = 2.88, SD = .89; t (19) = 5.58, p < .01). Vervolgens werd dezelfde Paired 

Samples T-Test uitgevoerd, nu op de muziekcondities. Hier bleken zowel arousal als pleasure 

significante verschillen te omvatten. Men vond de trage muziek significant minder 

stimulerend (M = 3.43, SD = 1.19) dan de snelle, ophitsende jazzmuziek (M = 4.13, SD = 1.21; 

t (19) = -1.90, p < .10). De analyse van pleasure hield eveneens significante resultaten in ( t 

(19) = 6.72, p < .01). De muziekconditie werd als aangenamer beoordeeld indien deze een 

traag tempo had (M = 4.53, SD = 1.08), dan indien deze een snel tempo had (M = 2.55, SD = 

.77).  

Hoewel de manipulatie van de experimentele condities kleur, muziek en temperatuur enkel 

gecontroleerd dienden te worden op vlak van de perceptievragen ‘Hoe evalueert u deze 

kleur? Warm – Koud’, ‘Hoe evalueert u dit muziekstuk? Snel – Traag’ en ‘Hoe evalueert u 
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deze temperatuur? Warm – Koud’, werden hierboven eveneens de invloed op pleasure en 

arousal getest. Dit was slechts een extra analyse om uit te maken hoe sterk de condities van 

elkaar verschilden, en of deze al een significante invloed hadden op de gevoelens van 

pleasure of arousal. De invloed van de in-store cues kleur, muziek en temperatuur, alsook de 

onderlinge relatie van arousal en pleasure worden later nog in detail geanalyseerd in het 

hoofdonderzoek. 

De huidige studie stelt de doelgerichte motivatieoriëntatie als exogene variabele op 

(boodschappenlijstje) in het onderzoeksmodel. Om die reden was een pretest waarin de 

manipulatie ervan gecontroleerd werd niet noodzakelijk.  
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5    HHOO OO FFDDEEXXPPEE RRIIMMEENNTT 
 

In het hoofdexperiment werd de invloed van de drie onafhankelijke variabelen temperatuur, 

kleur en muziek op verschillende afhankelijke variabelen die het aankoopgedrag van de 

consumenten bepalen, onderzocht. Voorbeelden van deze afhankelijke variabelen zijn de 

evaluatie van de winkel en de producten, het aankoopbedrag en het aankoopvolume. Het 

effect van de onafhankelijke variabelen op het uiteindelijke approach of avoidance gedrag 

gaat volgens het huidige onderzoeksmodel via twee mediërende variabelen, namelijk eerst 

arousal en vervolgens pleasure. Belangrijk te vermelden is dat ervoor gezorgd werd dat de 

respondenten in dit experiment een doelgerichte motivatieoriëntatie hadden. Deze 

manipulatie is gebeurd door de respondenten een opgelegd boodschappenlijstje te geven 

voor het experiment. Voor een schematische voorstelling van het huidige onderzoeksmodel 

(infra p. 42 fig. 2).  

 

 5.1 Onderzoeksdesign 
 

Het huidige onderzoek werd gevormd door een 2 x 2 x 2 between subjects design, waardoor 

het onderzoek bestaat uit acht verschillende condities. Deze acht condities werden 

gemanipuleerd aan de hand van twee verschillende kleuren, twee muziektempo’s, en twee 

temperaturen. De acht gemanipuleerde condities bestaan met andere woorden uit alle 

combinaties van de volgende experimentele condities: koude of kamertemperatuur (resp. 

17°C en 22°C ), snelle of trage muziek (resp. 128 BPM en 68 BPM) en koude of warme kleur 

(resp. blauw en rood). Voorgaande waarden die de onafhankelijke variabelen aannamen 

voor de verschillende condities, werden bekomen op basis van vroegere literatuurbronnen. 

Zowel de gebruikte onderzoeksopzetten als de bemerkingen en aanbevelingen voor verder 

onderzoek boden waardevolle informatie. Hieronder worden de verschillende 

gemanipuleerde stimuli nader behandeld.  

 



 
36 

 5.2 Stimuli 

 

Algemeen 

Zoals hierboven reeds vermeld, is gewerkt met drie variabelen (muziek, kleur en 

temperatuur) die elk twee verschillende waarden konden aannemen waardoor er acht 

experimentele condities bekomen werden. De deelnemende respondenten werden 

evenredig verdeeld over deze acht verschillende condities. Deze verdeling gebeurde op een 

willekeurige wijze om eventuele externe invloeden van tijd, weer en andere contextuele 

factoren in de mate van het mogelijke te minimaliseren. 

Muziek 

In het onderzoek zijn twee verschillende muziekstukken gebruikt. Het waren twee versies 

van hetzelfde lied, namelijk een vertraagde (68 BPM) en een versnelde versie (128 BPM). Er 

werd geopteerd voor jazzmuziek om zo het (eventuele) effect van bekendheid van het liedje 

bij de respondenten op zijn gevoelens en evaluaties zoveel mogelijk uit te sluiten. Een ander 

effect van niet-instrumentale muziek dat hiermee uitsloten kan worden, is de invloed die het 

geslacht van de zanger(es) uitoefent op de respondent. Deze kritische bemerking in verband 

met de bekendheid van de muziek werd reeds verschillende keren gemaakt in voorgaande 

literatuur (Milliman, 1986; Gordon & Bruner, 1990; Yalch & Spangenberg, 1997). In de 

pretest werd onderzocht of de trage versie (68 BPM) als significant trager beschouwd werd 

bij het doelpubliek dan de snellere versie (128 BPM). Op deze onderzoeksvraag werd bij de 

analyse van de resultaten van de pretesten een positief antwoord gegeven. De in de pretest 

gehanteerde muziekstukken waren dus geschikt om te gebruiken in het hoofdexperiment. 

Tijdens het experiment werd de radio op een niet-zichtbare plaats opgesteld, zodat de 

respondenten niet onmiddellijk beseften dat de achtergrondmuziek één van de 

gemanipuleerde omgevingsfactoren was. 

Kleur 

Voor de variabele kleur werden een warme en een koude kleur gebruikt, respectievelijk rood 

en blauw, geselecteerd op basis van de voorgaande literatuur en onderzoeken daaromtrent. 

De gehanteerde rood- en blauwtint werden eveneens voordien getoetst op significante 

verschillen in een pretest. Ook hier werd geconcludeerd dat het gebruikte rood als 

significant warmer beschouwd werd door de doelgroep dan het gebruikte blauw. 

Respondenten evalueerden de kleur eveneens duidelijk verschillend in de zin van pleasure. 
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De manipulatie van deze kleuren werd gedaan door het onderzoek af te nemen in een 

neutrale omgeving waar enkel de achtergrondkleur van het computerscherm één van de 

twee opvallende achtergrondkleuren aannam. Er werd eveneens op gelet dat de 

onderzoekers kledij in sobere kleuren droegen gedurende het onderzoek, dit om externe 

effecten in de mate van het mogelijke uit te schakelen. 

Temperatuur 

De warme en de koude temperatuur werden eveneens afgeleid uit een pretest. Uit deze 

analyse kwam de conclusie dat beide temperaturen als significant verschillend beschouwd 

werden door het doelpubliek. Als warme, neutrale temperatuur werd een 

kamertemperatuur van 22°C gebruikt, de koude temperatuur bedroeg 17°C. De warme 

temperatuur was eenvoudig te voorzien, namelijk door de verwarming in de 

onderzoeksruimte op 22 graden te zetten. De thermostaat zorgde ervoor dat een constante 

temperatuur behouden werd in de ruimte. Het bereiken van de koude temperatuur in de 

onderzoeksruimte daarentegen, was iets ingewikkelder. Dit werd gedaan door een omgeving 

te kiezen waar het eventuele zonlicht niet rechtstreeks kon binnenschijnen. Verder werden, 

voordat de respondenten binnengelaten werden, alle deuren en ramen opengezet zodat de 

ruimte sterk afkoelde door de aanwezige windstroming. Tenslotte bevond zich in de ruimte 

naast de onderzoeksruimte een ventilator die ervoor zorgde dat het fris aanvoelde in de 

onderzoeksomgeving. De ventilator stond uiteraard buiten het gezichtsveld van de 

respondenten om deze niet bewust te beïnvloeden.   

 

 5.3 Proefpersonen 
 

In een periode van twee weken, namen 241 proefpersonen deel aan het hoofdexperiment. 

Dit aantal werd bepaald vanuit de vuistregel dat aan elke experimentele conditie een 

minimum van ongeveer 30 respondenten moet toegewezen worden. In deze vuistregel van 

30 respondenten is de mogelijkheid reeds ingecalculeerd dat de antwoorden van enkele 

respondenten niet bruikbaar zullen zijn. Aangezien deze studie drie variabelen manipuleert 

in elk twee richtingen (2 x 2 x 2 between subjects design), heeft men te maken met 8 

condities en dus een richtlijn van 240 respondenten. De verschillende experimentele 

condities werden door de onderzoekers manueel in willekeurige volgorde toegewezen aan 

de verschillende 241 respondenten, om uiteindelijk aan elke conditie ongeveer 30 
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respondenten te laten deelnemen. In deze toevalsprocedure hielden de onderzoekers 

rekening met de invloeden van de dag- en weekindeling, zo werden de condities niet enkel 

per dag afgewisseld, maar ook om het aantal uren én over de twee computers. Op die 

manier werden externe effecten zoals zonlicht, moment van de dag, weer, enzovoort zoveel 

mogelijk geneutraliseerd. 

Een aantal proefpersonen (n = 3) hebben de enquête niet volledig ingevuld en werden 

bijgevolg verwijderd uit de database om een vertekend beeld van de analyse van de 

resultaten te voorkomen. De leeftijd van de overige 238 respondenten varieerde van 16 tot 

64 jaar (n = 238, M = 24.33, SD = 9.81), waarvan het grootste deel (86.6%) de 

leeftijdcategorie van 16 - 27 jaar omvatte. Gelijklopend hiermee vallen maar liefst 184 

respondenten (77.3%) onder de status van student (secundair onderwijs, pendel- of 

kotstudent). Deze verdeling van leeftijd en status is bewust evenredig met de verdeling van 

de pretesten over de leeftijden, deze bestaan eveneens voor meer dan 85% uit jongeren 

onder de 30 jaar en voor meer dan 80% uit studenten. Dit maakt dat de conclusies omtrent 

de generaliseerbaarheid van zowel de pretesten als de hoofdonderzoek op dezelfde basis 

kunnen gebeuren.   

Zoals hierna vermeld, werd de enquête op twee locaties uitgevoerd, waarvan de 

meerderheid werd afgelegd door proefpersonen in Gent (81.5%) ten opzichte van Drongen 

(18.5%). De verdeling van het geslacht van de respondenten is relatief evenredig, met een 

kleine meerderheid van vrouwen (58.8%). 

Op basis van twee extra controlevragen kon het winkelprofiel van de respondenten nader in 

detail bekeken worden. Deze werden toegevoegd om na te gaan of de proefpersonen wel 

degelijk geschikt zijn en de voldoende ervaring hebben om zich in te leven in het 

onderzoeksdomein en hun antwoorden bijgevolg valide zijn. Uit de vraag ‘Hoe vaak gaat u 

naar een supermarkt?’ bleken 199 respondenten een antwoord te geven gaande van ‘Meer 

dan een keer per maand, maar niet wekelijks’ tot ‘Meer dan een keer per dag’, waarvan de 

meerderheid (82.4%) ‘Wekelijks’ of ‘Meer dan een keer per week, maar niet dagelijks’ 

aanvinkte. Hieruit kan geconcludeerd worden dat diegenen die aan het experiment 

deelnamen geregeld inkopen doen en dus de nodige ervaring hebben met supermarkten. 

  

De volgende controlevraag onderzocht de tevredenheid van de respondenten over hun 
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budget, namelijk ‘Wat vindt u van het budget dat u, gemiddeld genomen, ter beschikking 

heeft om inkopen te doen in de supermarkt?’. Antwoorden werden op een 7-punt Likert 

schaal gegeven, gaande van ‘Onvoldoende, ik moet altijd grondig overwegen wat ik zal 

kopen en goed op de prijzen van producten letten’ tot ‘Voldoende, in de supermarkt kan ik 

eigenlijk kopen wat ik wil zonder daarbij op de prijzen te moeten letten’. Opvallend hier is 

dat de proefpersonen in grotere mate positief dan negatief antwoordden (resp. 57.1% ten 

opzichte van 28.2%). Deelnemers van het hoofdonderzoek zijn met andere woorden 

overwegend tevreden over hun budget om inkopen te doen en bestempelen het als 

‘voldoende’. Dit is een positieve conclusie voor de validiteit van het hoofdonderzoek, 

aangezien de respondenten geen reden hebben om in het onderzoek eventueel duurdere 

producten te kiezen dan ze in de realiteit zouden doen. Dit kan verduidelijkt worden aan de 

hand van een voorbeeld. Mocht de meerderheid van de respondenten ontevreden geweest 

zijn over hun winkelbudget en vinden dat dit budget te klein is, zouden ze in dit onderzoek 

sneller onrealistische aankopen doen, aangezien ze tijdens het onderzoek niet winkelden 

met hun eigen budget maar in principe een onbeperkt budget ter beschikking hadden.  

 

 5.4 Onderzoeksomgeving 
 

Het hoofdexperiment werd uitgevoerd op twee verschillende locaties, namelijk Gent en 

Drongen. Deze keuze werd gemaakt op basis van de beschikbaarheid van een neutrale 

ruimte die kon gebruikt worden voor een laboratoriumexperiment en bood het voordeel dat 

een bredere waaier aan respondenten konden bereikt worden op vlak van woonplaats (in de 

stad / buiten de stad), leeftijd (in Gent voornamelijk studenten),…   

Het onderzoek zelf vond plaats in een neutrale onderzoekskamer waar de manipulerende 

elementen niet opvallend aanwezig waren. Alle eventueel opvallend gekleurde of afleidende 

elementen in de ruimte werden dan ook bewust verwijderd of verborgen onder witte 

doeken. Ook de onderzoekers waren gekleed in neutrale, onopvallend gekleurde kleren om 

op deze manier een eventuele invloed van felle kleuren eveneens uit te schakelen. De 

gordijnen van de onderzoeksruimte waren continu gesloten om een eventuele invloed van 

het weer op de respondenten zoveel mogelijk uit te schakelen. In een echte supermarkt is 

namelijk ook geen daglicht aanwezig. Zowel zonlicht als regenweer zouden een invloed 

kunnen hebben op de gemoedstoestand van de respondenten, zo bleek uit voorgaande 
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literatuur (Murray et al., 2010). Verder waren de benodigde voorwerpen voor de 

manipulatie eveneens verborgen. Voorbeelden hiervan zijn de radio, de ventilator en de 

thermostaat.  

 

 5.5 Experimentele procedure 
 

De proefpersonen voor het onderzoek werden op twee verschillende manieren verzameld. 

Om te beginnen werden een aantal mensen op voorhand per correspondentie uitgenodigd 

door de onderzoekers, deze kwamen dan op het afgesproken uur naar de afgesproken plaats 

opdat de onderzoekers de ruimte in orde konden stellen voor één van de acht mogelijke 

onderzoekscondities. De overige respondenten werden in de straat van de 

onderzoeksruimte persoonlijk aangesproken door de onderzoekers. Indien deze mensen een 

positief antwoord gaven op de vraag of ze wilden deelnemen aan het onderzoek werden ze 

door één van de onderzoekers begeleid naar de onderzoeksruimte. Eenmaal aangekomen in 

de onderzoeksruimte werd gevraagd plaats te nemen aan één van de twee beschikbare 

laptops in de kamer. Er werd uitgelegd aan de respondenten wat ze precies moesten doen 

en dat het benodigde boodschappenlijstje zich naast hen op de tafel bevond. Vervolgens 

gingen de onderzoekers wachten in de ruimte naast de onderzoeksruimte zodat de 

respondenten zich optimaal konden concentreren en zo min mogelijk afgeleid werden.  

 

 5.6 Meetmethoden 
 

In het kader van het hoofdonderzoek kan de vragenlijst, zoals voorgelegd aan de 

respondenten, opgedeeld worden in 7 blokken. Vooreerst werden een beperkt aantal 

algemene socio-demografische vragen gesteld om een algemeen beeld van de 

proefpersonen te kunnen schetsen, er werd namelijk gevraagd naar het geslacht, de leeftijd 

en de status van de respondent. Daarop volgden de twee controlevragen in verband met de 

frequentie van aankopen doen in een supermarkt en de evaluatie van het beschikbare 

budget, zoals reeds vermeld in de sectie ‘Proefpersonen’ (supra p. 33). Na deze twee 

blokken kwamen respondenten aan het cruciale onderdeel van de enquête; de simulatie van 

een winkelomgeving. Aan de hand van een boodschappenlijst, om zo de motivatie 

doelgericht te maken en mensen met een taak naar de supermarkt te laten gaan, werden 

respondenten gevraagd om minimum 9 producten aan te schaffen. Om deze taak in te 
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leiden, kwam eerst een korte tekst op het computerscherm waarin uitgelegd stond dat men 

9 producten diende aan te schaffen. Welke merken zij prefereerden was daarentegen 

volledig hun eigen keuze, zolang er maar een product gekocht werd uit de productcategorie. 

Verder stonden ze vrij om extra producten aan te kopen, naargelang hun humeur en het 

aanbod. Respondenten kregen eerst een afbeelding van een winkelrayon te zien om 

vervolgens steeds 3 verplichte productcategorieën in elke rayon te selecteren. De drie 

afgebeelde winkelrayons waren foto’s, genomen in de supermarktketen Colruyt. Deze 

virtuele winkel die gesimuleerd werd in huidig onderzoek bevatte drie rayons: een koeken-, 

drank- en zuivelafdeling. Deze afdelingen werden gekozen omdat iedereen daar wellicht 

ervaren mee is. Het aanbod van producten in elke rayon werd beperkt tot 12 – 16 

producten, waarvan steeds 2 – 4 van een volledig andere productcategorie om de 

mogelijkheid tot extra aankopen open te laten. Na dit aankoopproces werd er gepeild naar 

enkele afhankelijke variabelen m.b.t. aankoopgedrag, met name de evaluatie van de winkel 

en haar producten en de loyaliteit aan de supermarkt. Vervolgens werd een korte 

controlevraag in de studie gebouwd, deze bevroeg respondenten naar de motivatie van hun 

aankopen. Enkele beschikbare mogelijkheden voor hun productkeuze waren lage prijzen, 

kwaliteit, gewoonte en imago van het merk. De zesde blok hield de vraag naar de gevoelens 

qua pleasure en arousal in. Vervolgens werd er aan de proefpersonen nog enkele extra 

controlevragen gesteld in de zin van ‘Heeft u de winkel herkend?’, ‘Hoe vaak winkelt u in 

Colruyt?’ en vervolgens ‘In welke supermarkt winkelt u regelmatig?’. Om de vragenlijst te 

beëindigen hield de laatste blok verscheidene vragen over de gemanipuleerde variabelen 

muziek, kleur en temperatuur in. Enerzijds werd gevraagd of respondenten deze condities 

hadden opgemerkt, anderzijds werd hen gevraagd deze te beoordelen op dezelfde schaal als 

die van in de pretesten. Op die manier was het mogelijk om achteraf een manipulatiecheck 

uit te voeren. 

Na deze algemene schets van de enquête en opbouw van de zeven blokken met de 

verschillende vragen, wordt overgegaan tot een meer gedetailleerde beschrijving van het 

onderzoeksopzet, gefocust op elke variabele in het onderzoeksmodel apart. Zowel de schaal, 

inclusief de items die gebruikt werden om respondenten te bevragen, als de 

betrouwbaarheid ervan worden in het onderstaande nader toegelicht. 
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Arousal & Pleasure  

Om de gevoelens die de winkelomgeving opwekt bij de respondenten te meten, werd 

gebruikt gemaakt van het Pleasure Arousal Dominance model (PAD) van Mehrabian en 

Russell (1974). Deze schaal houdt dezelfde vragen in als in de verschillende pretesten, dit om 

een manipulatiecheck in het hoofdonderzoek mogelijk te maken. De proefpersonen kregen 

een construct van 12 items, waarvan elk op een 7-punt Likert schaal beantwoord kon 

worden. Zes items van deze schaal bevroegen de proefpersonen naar hun gevoelens m.b.t. 

pleasure met dichotome begrippen zoals gelukkig – ongelukkig, tevreden – ontevreden en 

ontspannen – verveeld (Cronbach’s α = .84). Daarop volgden 6 items m.b.t. arousal zoals 

zenuwachtig – saai, stimulerend – ontspannen en opgewonden – kalm (Cronbach’s α = .70). 

Deze schaal geeft bijgevolg een algemeen beeld van hoe de respondent zich voelde in de 

winkelomgeving van de gesimuleerde supermarkt, hoe aangenaam hij deze ervoer en hoe 

gestimuleerd hij zich voelde tijdens het bezoek.  

Om de resultaten nadien te kunnen analyseren, werden voor pleasure en arousal elk een 

Summated Scale aangemaakt. Deze houdt een gemiddelde in van de antwoorden van de 

verschillende vragen van pleasure enerzijds en arousal anderzijds. Aangezien beide schalen 

van een hoge interne consistentie (Cronbach’s α) genoten, was een factoranalyse niet 

noodzakelijk. Alle twaalf items, zes omtrent pleasure en zes omtrent arousal, konden dus 

behouden worden. 

Evaluatie winkel 

Volgend op de bevraging naar de gevoelens van de proefpersonen, beïnvloed door de 

gemanipuleerde omgevingen of condities, kwamen de verschillende afhankelijke variabelen 

met betrekking tot het consumentengedrag aan de beurt. De eerste vraag daaromtrent ging 

als volgt: ‘Hoe zou u deze winkel in zijn totaliteit evalueren?’. Deze 7-punt Likert schaal 

bevatte 16 items met onder andere ‘De winkel is mooi – lelijk’, uitnodigend – niet 

uitnodigend, sfeervol – niet sfeervol en ontspannend – niet ontspannend als 

keuzemogelijkheden (Cronbach’s α = .84). Deze schaal werd overgenomen van een 

onderzoek onder leiding van Malaika Brengman (Kelchtermans, 2006). Deze construct geniet 

van een hoge betrouwbaarheid waardoor alle items behouden konden worden. Een 

Summated Scale kon nadien opgemaakt worden als algemeen gemiddelde van alle 16 

vragen.  
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Evaluatie producten 

Op dezelfde basis als het construct ‘Evaluatie winkel’, werden de proefpersonen gevraagd 

‘Hoe zou u de producten in deze winkel evalueren?’. Aan de hand van 7 items met 7-punt 

Likert schaal kon men hierop een antwoord geven. De vragen die gesteld werden omvatten 

bijvoorbeeld ‘De producten zijn aangenaam – onaangenaam’, ‘De producten hebben een 

hoge kwaliteit – lage kwaliteit’ en ‘De producten hebben een goede prijs/kwaliteit 

verhouding – slechte prijs/kwaliteit verhouding’ (Cronbach’s α = .77). Deze schaal is 

gebaseerd op dezelfde bron als ‘Evaluatie Winkel’ (Kelchtermans, 2006). Voor deze construct 

werd echter wel een factoranalyse uitgevoerd. Deze resulteerde in de verwijdering van twee 

items, met name ‘De producten hebben hoge prijzen – lage prijzen‘ en ‘De producten 

hebben een goede prijs/kwaliteit verhouding – slechte prijs/kwaliteit verhouding’. De 

betrouwbaarheid van de schaal en de interne consistentie tussen de overige 5 items ligt 

bijgevolg een stuk hoger (Cronbach’s α = .85). 

Gespendeerde winkeltijd 

De gedragsvariabele ‘Gespendeerde winkeltijd’ werd aan de hand van het programma 

Qualtrics Survey Software bekomen. Alvorens de respondenten hun productkeuzes konden 

maken aan de hand van de boodschappenlijst, werd er in de enquête een timing vraag 

gestoken. Op basis daarvan kon de computer automatisch de tijd bijhouden die 

respondenten nodig hadden om door elk van de rayons te gaan en hun productkeuzes te 

maken. Er dient wel opgemerkt te worden dat deze variabele waarschijnlijk het minst valide 

is, aangezien de snelheid van het aanklikken van producten door de verschillende rayons 

niet echt een betrouwbare proxy variabele is voor de gespendeerde winkeltijd in een echte 

supermarkt. Leeftijd in combinatie met de informatietechnologie kan eveneens voor een 

vertekend beeld zorgen. Vele oudere mensen kunnen minder goed met de computer 

overweg dan studenten, wat op zich al een verschil in geregistreerde winkeltijd zal 

veroorzaken. 

Aankoopvolume 

Om het ‘Aankoopvolume’ van elke respondent te meten, werden de productkeuzes van de 

virtuele supermarkt in detail bestudeerd. Het aankoopvolume, in tegenstelling tot het 

aankoopbedrag, registreert enkel het aantal aangekochte producten en houdt derhalve geen 

rekening met de prijzen van de verschillende producten. Aangezien de boodschappenlijst 

voor elke rayon drie producten bevatte, werden de respondenten verplicht om minstens 
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negen producten aan te schaffen. Het was echter wel toegelaten om impulsaankopen te 

doen en dus over dit aantal te gaan. Respondenten konden in de vragenlijst deze producten 

zeer eenvoudig selecteren door de afbeelding van het gewenste product aan te klikken. 

Aankoopbedrag 

Een extra variabele ‘Aankoopbedrag’ kon in de database eenvoudig aangemaakt worden 

door de som te nemen van de prijzen van alle geselecteerde producten per respondent. 

Deze prijzen stonden in de vragenlijst onder de afbeelding van elk product en hielden zowel 

de totale prijs van het afgebeelde product, als de prijs per gewichtseenheid in (per kilogram 

of per liter). Aan de hand van deze onderverdeling konden de proefpersonen de prijzen 

objectief beoordelen en vergelijken met andere producten in dezelfde productcategorie. 

Loyaliteit aan de winkel 

De ‘Loyaliteit aan de winkel‘ werd gemeten met behulp van 7 stellingen waarop 

respondenten, aan de hand van een 7-punt Likert schaal gaande van ‘Helemaal niet akkoord’ 

tot ‘Helemaal akkoord’, het meest passende antwoord konden aanklikken. Voorbeelden van 

deze stellingen zijn: ‘Naar deze winkel kom ik graag snel terug’, ‘In deze winkel zou ik meer 

geld uitgeven dan ik van plan was’ en ‘Als vrienden hun boodschappen willen doen, zou ik 

deze winkel aanraden’ (Cronbach’s α = .64). Deze schaal is gebaseerd op approach en 

avoidance constructen van vroegere literatuur (Mehrabian & Russell, 1974; Donovan & 

Rossiter, 1982; Brengman, 2002). De afhankelijke variabele onderging eerst een 

factoranalyse, alvorens de resultaten geanalyseerd konden worden. De factor ‘Loyaliteit aan 

de winkel’ werd opgemaakt uit slechts drie van de zeven items: ‘Als ik mijn inkopen wil doen, 

kom ik zeker naar deze supermarkt’, ‘Naar deze winkel kom ik graag snel terug’ en ‘Als 

vrienden hun boodschappen willen doen, zou ik deze winkel aanraden’ (Cronbach’s α = .83). 

De Summated Scale omvat bijgevolg de gemiddelde respons op deze laatste drie vragen. 

Experimentele condities 

Om de acht verschillende condities van de experimentele opzet in de analyse bruikbaar te 

maken, werden drie dummyvariabelen aan de database toegevoegd. Elke gemanipuleerde 

variabele kreeg met andere woorden een conditie 0 of 1 toegewezen, welke verwijst naar 

één van de twee waarden die deze variabele kan aannemen. Deze procedure verliep zowel 

voor kleur (0 = koud en 1 = warm), muziek (0 = traag en 1 = snel) als temperatuur (0 = warm 
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en 1 = koud) op die manier. De richting van deze dummies is bewust gekozen zodat ze in lijn 

liggen met de verwachtingen dat de conditie 0 minder arousal zal opwekken dan conditie 1. 
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66      RREESSUULLTTAATTEE NN 
 

 
 6.1 Manipulatiecheck 
 

Om achteraf een manipulatiecheck te kunnen uitvoeren, bevonden zich in het 

hoofdexperiment dezelfde vragen als in de pretest waarin gepeild werd naar de percepties 

van de respondenten omtrent de temperatuur (warm – koud), de kleur (warm – koud) en de 

muziek (snel – traag). Als deze controlevragen onder de loep genomen worden, wordt het 

duidelijk aan de hand van een Independent Samples T-Test dat de manipulatie ook in het 

hoofdonderzoek succesvol was. De koude temperatuur wordt als significant kouder (M = 

2.75, SD = 1.34) bestempeld door de respondenten dan de warme temperatuur (M = 4.97, 

SD = 1.04; t (236) = 14.29, p < .05). De snelle muziek wordt als significant sneller (M = 4.98, 

SD = 1.42) beschouwd dan de trage muziek (M = 3.16, SD = 1.45; t (236) = 9.77, p < .05), en 

de warme kleur wordt als significant warmer bevonden (M = 5.54, SD = 1.12) dan de koude 

kleur (M = 3.73, SD = 1.63; t (236) = 10.03, p < .05). Hieruit kan dus geconcludeerd worden 

dat de manipulatie op vlak van zowel kleur, muziek als temperatuur succesvol was. 

 

 6.2 Resultaten van het onderzoek 
 

De hypothesen werden getest door het gebruik van verschillende analyses, namelijk 

MANOVA en regressie. De uitgevoerde procedures en resultaten van deze testen worden in 

het onderstaande uitgebreid besproken. Op onderstaande figuur ziet u een schematische 

voorstelling van alle testen en hun significante resultaten. 
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FIGUUR 2: OVERZICHT TESTEN EN SIGNIFICANTE RESULTATEN 
(BRON: EIGEN ONDERZOEK) 

 

6.2.1 INVLOED KLEUR, MUZIEK EN TEMPERATUUR OP 

CONSUMENTENGEDRAG (PIJL 2) 

 

 

Loyaliteit 

MANOVA Op basis van een Multivariate Variantie Analyse kan bekomen worden dat de 

variabele loyaliteit afhankelijk is van temperatuur en muziek, dit zowel op vlak van 

hoofdeffecten als interactie-effecten. Zowel een significant hoofdeffect van temperatuur op 

de graad van loyaliteit bij de consumenten (F (1, 230) = 3.146, p < .10) als een significant 

hoofdeffect van muziek (F (1, 230) = 4.383, p < .05) komen tot uiting. Proefpersonen in de 

conditie van warme temperatuur (M = 4.39, SD = .11) zijn minder loyaal in vergelijking met 

mensen in de conditie van koude temperatuur (M = 4.67, SD = .11). Een gelijklopende 

conclusie kan gemaakt worden in verband met muziek, proefpersonen blootgesteld aan 



 
48 

snelle muziek (M = 4.36, SD = .11) zijn namelijk minder loyaal in vergelijking met mensen die 

blootgesteld worden aan trage muziek (M = 4.69, SD = .11). Uit dezelfde Multivariate 

Variantie Analyse komt eveneens een significant interactie-effect tussen deze zelfde 

variabelen muziek en temperatuur (F (1, 230) = 5.020, p < .05) naar voor. Deze significante 

verschillen zijn echter enkel te vinden binnenin de conditie van koude temperatuur en niet 

binnen de warme temperatuursconditie. Met andere woorden, bij een koude temperatuur is 

de loyaliteit onder invloed van trage muziek (M = 5.01, SD = .15) significant hoger dan deze 

onder invloed van snelle muziek (M = 4.32, SD = .16). Daartegenover verschillen de waarden 

van loyaliteit tussen trage en snelle muziek onder de warme temperatuursconditie (p > .10) 

niet significant. Er kan bijgevolg geconcludeerd worden dat, indien de in-store cues muziek 

en temperatuur allebei gemanipuleerd worden op hetzelfde moment, respondenten meer 

loyaal worden door trage muziek in de winkel af te spelen als ze de winkeltemperatuur als 

koud ervaren. Indien de winkeltemperatuur warm is, zal het manipuleren van muziek geen 

invloed hebben op de loyaliteit van de klant aan de supermarkt. Verder is de invloed van de 

achtergrondkleur op de loyaliteit van de consument is niet significant (F (1, 230) = .277, p > 

.10). Ook de andere interactie effecten tussen temperatuur en kleur (F (1, 230) = .013, p > 

.10), tussen kleur en muziek (F (1, 230) = 1.450, p < .10) en tussen de drie experimentele 

variabelen temperatuur, kleur en muziek (F (1, 230) = .064, p > .10) zijn niet significant van 

invloed op de loyaliteit van de consument aan de winkel.  

 

Er dient opgemerkt te worden dat voor het vergelijken van gemiddelde waarden aan de 

hand van variantie analyses, de aangemaakte dummy variabelen muziek, kleur en 

temperatuur als onafhankelijke variabelen dienen gebruikt te worden. Dit gebeurde in het 

huidige onderzoek voor alle MANOVA’S.   
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FIGUUR 3: INTERACTIE-EFFECT LOYALITEIT PIJL 2 
(BRON: EIGEN ONDERZOEK VIA SPSS) 

 
 

REGRESSIE Wanneer echter dezelfde relatie van de experimentele condities op de 

loyaliteit onderzocht wordt, deze keer aan de hand van een regressie analyse (R² = .079, adj. 

R² = .030, F (12, 225) = 1.602, p < .10), veranderen bovenstaande conclusies. Loyaliteit 

ondergaat nu geen significante invloeden van muziek, temperatuur of kleur. Daarentegen 

blijken de controlevariabelen of de winkel herkend is, of men stilgestaan heeft bij de 

temperatuur en of de muziek al opgevallen is bij respondenten wel van significante invloed 

op loyaliteit. De loyaliteit van consumenten zal bijgevolg hoger zijn indien men de winkel 

herkent en indien men heeft stilgestaan bij de temperatuur en de achtergrondmuziek in de 

omgeving. De zes overgebleven controlevragen bieden daarentegen geen belangrijke 

verklaring van loyaliteit (p > .10). Een nieuwe regressie analyse, met het oog op de 

interactie-effecten werd vervolgens uitgevoerd (R² = .112, adj. R² = .052, F (15, 222) = 1.870, 

p < .05). Deze duidde een significante combinatie van temperatuur met kleur aan, dit in 

tegenstelling tot de andere twee interactiemogelijkheden (p > .10). Een koude temperatuur 

en een warme kleur samen, zorgen dus volgens deze analyse voor een lage loyaliteit bij de 

consument. Ten slotte maakt een laatste regressie vergelijking (R² = .114, adj. R² = .050, F 

(16, 221) = 1.782, p < .05) duidelijk dat de interactie van kleur, muziek en temperatuur niet 

tot andere conclusies omtrent loyaliteit leidt (p > .10). 
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Bij het uitvoeren van regressie analyses, konden de dummy variabelen muziek, kleur en 

temperatuur in tegenstelling tot de MANOVA’S niet meer gebruikt worden. Aangezien de 

onafhankelijke variabelen hier een interval/ratio schaal dienen te hebben, wordt voor alle 

regressies in deze studie voor de scores op de perceptievragen omtrent kleur (warm – 

traag), muziek (snel – traag) en temperatuur (warm – koud) geopteerd. 

Gespendeerde Winkeltijd  

MANOVA Met betrekking tot de factor gespendeerde winkeltijd worden via een 

Multivariate Variantie Analyse eveneens significante hoofd- en interactie effecten bekomen 

vanuit de verschillende experimentele condities. Kleur in een supermarkt heeft een 

significante invloed op de winkeltijd van de consument (F (1, 230) = 8.790, p < .01). 

Respondenten in een warm gekleurde of rode omgeving (M = 186.55, SD = 6.04) zullen 

langer in de winkel vertoeven dan respondenten in een koud gekleurde of blauwe omgeving 

(M = 161.18, SD = 6.07). Muziek beïnvloedt de gespendeerde winkeltijd van de consument 

alsook significant (F (1, 230) = 4.552, p < .05). Consumenten blijven langer in een winkel waar 

trage muziek wordt afgespeeld (M = 182.99, SD = 5.95) dan in een winkel waar snelle muziek 

wordt afgespeeld (M = 164.74, SD = 6.15). Het hoofdeffect van temperatuur in de 

supermarkt op de winkeltijd van de respondent daarentegen, is niet significant (F (1, 230) = 

.350, p > .10). De interactie van muziek en kleur samen is significant van invloed op de 

winkeltijd van de respondent (F (1, 230) = 6.699, p < .01). Onder de conditie van warme 

kleuren gaat men langer winkelen bij trage muziek (M = 206.75, SD = 8.33) dan bij snelle 

muziek (M = 166.35, SD = 8.74). Indien er een trage achtergrondmuziek afgespeeld wordt zal 

men ook langer in de winkel vertoeven bij een warme kleur (M = 206.75, SD = 8.33) dan bij 

een koude kleur (M = 159.23, SD = 8.51). Respondenten die in de winkel met trage muziek 

op de achtergrond warme kleuren te zien krijgen, zullen bijgevolg langer winkelen. De 

interactie effecten tussen temperatuur en kleur (F (1, 230) = 1.891, p > .10), tussen 

temperatuur en muziek (F (1, 230) = 2.998, p > .05) en tussen de drie variabelen 

temperatuur, kleur en muziek daarentegen (F (1, 230) = .120, p > .10) zijn niet significant van 

invloed op de winkeltijd van de respondenten.  
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FIGUUR 4: INTERACTIE-EFFECT GESPENDEERDE WINKELTIJD PIJL 2 
(BRON: EIGEN ONDERZOEK VIA SPSS) 

 

REGRESSIE Wanneer de gespendeerde winkeltijd als afhankelijke variabele in een 

regressie wordt geanalyseerd (R² = .086, adj. R² = .037, F (12, 225) = 1.762, p < .10), komen 

verschillende invloedrijke variabelen naar boven. Kleur heeft een belangrijke invloed op de 

winkeltijd, net zoals de leeftijd van respondenten. Het zit namelijk zo, consumenten zullen 

langer in een winkel rondwandelen als deze omgeving warme kleuren bevat. Oudere 

mensen zullen daarbovenop eveneens langer winkelen dan jongere, wat logisch kan 

beredeneerd worden. Op vlak van interactie tussen twee in-store cues kan er een volgende 

regressie bekomen worden (R² = .119, adj. R² = .060, F (15, 222) = 2.001, p < .05). Hieruit 

wordt duidelijk dat temperatuur in combinatie met muziek alsook in combinatie met kleur, 

tot significante verschillen leidt. De interactie van muziek met kleur daarentegen, biedt geen 

significante verklaring voor de winkeltijd (p > .10). Een koude tmeperatuur en een warme 

kleur zorgen voor een korte winkeltijd, terwijl een koude temperatuur en een snelle muziek 

voor een lange winkeltijd zorgen. Ter afsluiting kan ook de interactie tussen muziek, kleur en 

temperatuur nagegaan worden (R² = .120, adj. R² = .056, F (16, 221) = 1.876, p < .05). Deze 

vergelijking biedt spijtig genoeg geen significante verklaring (p > .10). 

Evaluatie Winkel  

MANOVA In verband met de afhankelijke variabele evaluatie winkel werden geen 

significante invloeden teruggevonden op basis van de Multivariate Variantie Analyse. Zowel 

de hoofdeffecten van muziek (F (1, 230) = .919, p > .10), kleur (F (1, 230) = 1.785, p > .10) en 
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temperatuur (F (1, 230) = .613, p > .10), als de interactie-effecten tussen temperatuur en 

kleur (F (1, 230) = .015, p > .10), kleur en muziek (F (1, 230) = .130, p > .10) en temperatuur 

en muziek (F (1, 230) = .160, p > .10) hebben geen significante invloed op de evaluatie van de 

winkel door de respondent. Ook de interactie tussen de drie experimentele variabelen kleur, 

muziek en temperatuur is hierop niet significant van invloed (F (1, 230) = .333, p > .10). 

REGRESSIE Indien de invloeden van winkelevaluatie aan de hand van een regressie (R² = 

.044, adj. R² = -.006, F (12, 225) = .873, p > .10) bestudeerd worden, blijven de conclusies 

getrokken op basis van de variantie analyse behouden. Noch de experimentele condities 

kleur, muziek en temperatuur, noch enige controlevariabele is van significante invloed op de 

evaluatie van de winkel door consumenten (p > .10). Een volgende regressie inclusief de drie 

interactie-effecten (R² = .068, adj. R² = .005, F (15, 222) = 1.082, p > .10) biedt eveneens geen 

resultaten (p > .10). In dezelfde lijn liggen de resultaten (R² = .076, adj. R² = .009, F (16, 221) 

= 1.139, p > .10) van het interactie-effect tussen alle drie de in-store cues (p > .10). 

Respondenten in deze studie ondervonden dus geen invloed van temperatuur, muziek en 

kleur of enige combinatie ervan, tijdens hun evaluatie van de winkel.  

Evaluatie Producten  

MANOVA Als via een Multivariate Variantie Analyse de invloed van kleur, muziek en 

temperatuur op de evaluatie van de producten door de respondent onderzocht wordt, kan 

geconcludeerd worden dat er slechts één significant hoofdeffect is. Muziek is significant van 

invloed op de productevaluatie door de respondenten (F (1, 230) = 3.599, p < .10). De 

producten worden namelijk significant beter geëvalueerd wanneer de respondenten trage 

muziek horen (M = 5.266, SD = .08) dan wanneer deze snelle muziek te horen krijgen (M = 

5.049, SD = .08). Verder zijn de hoofdeffecten van kleur (F (1, 230) = .349, p > .10) en 

temperatuur (F (1, 230) = .010, p > .10) niet significant. Ook zijn de interactie-effecten tussen 

temperatuur en muziek (F (1, 230) = .000, p > .10), tussen temperatuur en kleur (F (1, 230) = 

.368, p > .10), tussen muziek en kleur (F (1, 230) = .728, p > .10) en tussen de drie 

experimentele variabelen kleur, muziek en temperatuur (F (1, 230) = .097, p > .10) niet 

significant.  

REGRESSIE Deze afhankelijke variabele kon eveneens in een regressie vergelijking 

geplaatst worden (R² = .088, adj. R² = .039, F (12, 225) = 1.801, p < .05). Uit deze analyse 

kwam slechts een enkele significante invloed, namelijk de controlevraag ‘Heeft u de winkel 
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herkend?’. De experimentele condities muziek, kleur en temperatuur en de overige 8 

controlevragen beïnvloeden de productevaluatie bijgevolg niet. De manipulatie van deze 

omgevingsfactoren heeft geen impact op de beoordeling door de respondenten van de 

producten in een winkel. Respondenten beoordelen de producten echter wel beter indien ze 

de winkel herkend hebben. Het volgende onderzoek naar de interactie-effecten bekomt 

gelijklopende povere resultaten (R² = .102, adj. R² = .041, F (15, 222) = 1.681, p < .10). 

Hoewel deze regressievergelijking significant benoemd wordt, resulteren de drie mogelijke 

interacties niet in belangrijke invloeden op de evaluatie van producten (p > .10). De 

interactie van de drie in-store cues tezamen daarentegen, betekent wel een significante 

invloed bij het laatste model (R² = .117, adj. R² = .053, F (16, 221) = 1.828, p < .05). Snelle 

muziek, warme kleur en koude temperatuur samen, zorgen voor een slechte 

productevaluatie door de consument. 

Aankoopbedrag 

MANOVA De Multivariate Variantie Analyse met als afhankelijke variabele het 

aankoopbedrag en als onafhankelijke variabelen kleur, muziek en temperatuur levert geen 

enkel significant effect op. Zowel de drie hoofdeffecten van temperatuur (F (1, 230) = .340, p 

> .10), kleur (F (1, 230) = .516, p > .10) en muziek (F (1, 230) = .487, p > .10) als de interactie 

effecten tussen temperatuur en kleur (F (1, 230) = 1.881, p > .10), tussen temperatuur en 

muziek (F (1, 230) = .831, p > .10) en muziek en kleur (F (1, 230) = .308, p > .10) zijn niet 

significant. Ook het interactie effect tussen de drie experimentele variabelen kleur, muziek 

en temperatuur (F (1, 230) = .054, p > .10) is niet significant van invloed op het 

aankoopbedrag, besteed door de respondent in de supermarkt. 

REGRESSIE Gelijklopend met bovenstaande variantie analyse, is de regressie analyse (R2 = 

.073, adj. R2 = .023, F (12, 225) = 1.471, p = .14) niet significant. Meer in detail kunnen 

eveneens geen significante invloeden aangetoond worden van temperatuur, muziek of kleur 

op het aankoopbedrag. Deze experimentele condities kunnen het aankoopbedrag van de 

respondenten dus niet verklaren. De extra controlevragen bieden evenmin een verklaring. 

Het volume aan aankopen in een supermarkt hangt bijgevolg niet af van de 

omgevingsvariabelen kleur, muziek en temperatuur. Een volgend model waarin de 

interactie-effecten worden opgenomen (R2 = .097, adj. R2 = .036, F (15, 222) = 1.598, p < .10), 

bekomt wel een significante invloed. Dit houdt de combinatie van temperatuur met muziek 
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in. Koude temperatuur en snelle muziek zorgen samen voor een kleiner aankoopbedrag. De 

interactie tussen temperatuur en kleur, alsook de interactie tussen muziek en kleur 

beïnvloeden het aankoopbedrag bijgevolg niet (p > .10). Wanneer de drie verschillende in-

store cues samen bekeken worden in een volgende regressievergelijking (R2 = .100, adj. R2 = 

.035, F (16, 221) = 1.538, p < .10), bekomt men alsook geen significant interactie-effect (p > 

.10). 

Aankoopvolume 

MANOVA  In overeenstemming met het aankoopbedrag, vertoont de Multivariate 

Variantie Analyse geen significante verschillen in functie van het aankoopvolume. Zowel de 

drie hoofdeffecten van temperatuur (F (1, 230) = 2.629, p > .10), kleur (F (1, 230) = .012, p > 

.10) en muziek (F (1, 230) = .040, p > .10) als de interactie effecten tussen temperatuur en 

kleur (F (1, 230) = 1.528, p > .10) als tussen temperatuur en muziek (F (1, 230) = 1.766, p > 

.10) en muziek en kleur (F (1, 230) = 3.422, p > .10) zijn niet significant. Ook het interactie-

effect tussen de drie experimentele variabelen kleur, muziek en temperatuur (F (1, 230) = 

.076, p > .10) is niet significant van invloed op het aankoopvolume, gekocht door de 

respondent in de supermarkt. 

REGRESSIE Vanuit de regressie analyse komt eveneens geen enkel significant effect (R2 = 

.065, adj. R2 = .016, F (12, 225) = 1.314, p = .21). Het aankoopvolume wordt bijgevolg niet 

significant beïnvloed door muziek, temperatuur of kleur, noch door controlevariabelen (p > 

.10). Respondenten in deze studie lieten het aankoopvolume, met andere woorden hun 

totaal aantal inkopen, niet bepalen door de omgevingsfactoren muziek, temperatuur en 

kleur, en evenmin door socio-demografische kenmerken en extra controlevragen. Een extra 

regressievergelijking met interactie-effecten tussen de experimentele condities (R2 = .075, 

adj. R2 = .012, F (15, 222) = 1.192, p = .28), biedt eveneens geen oplossing. Alle drie de 

mogelijke interacties tussen kleur, muziek en temperatuur zijn niet van significante invloed 

op het aankoopvolume. Hetzelfde verhaal geldt voor de laatste regressie die ook de 

interactie tussen de drie omgevingsvariabelen bevat. Deze vergelijking (R2 = .075, adj. R2 = 

.008, F (16, 221) = 1.117, p = .34) toont eveneens geen belangrijke invloeden aan.   
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  BBEETTAA  TT--WWAAAARRDDEE  PP--WWAAAARRDDEE  

LLOOYYAALLIITTEEIITT  

Kleur  .025    .348 .73 
Muziek -.048   -.696 .49 
Temperatuur  .025    .348 .73 
Winkel herkend*** -.112 -1.698 .09 
Temperatuur opgemerkt***   -.140 -1.788 .08 
Muziek opgemerkt***   -.122 -1.813 .07 
Temp x Kleur**   -.503 -2.147 .03 

WWIINNKKEELLTTIIJJDD  

Kleur***    .132   1.860 .06 
Muziek   -.050   -.736 .46 
Temperatuur    .061     .752 .45 
Leeftijd**    .154   2.036 .04 
Temp x Muziek**    .436   2.098 .04 
Temp x Kleur***   -.443  -1.898 .06 

WWIINNKKEELLEEVVAALLUUAATTIIEE  
Kleur    .106    1.464 .15 

Muziek    .005      .074 .94 

Temperatuur    .099    1.198 .23 

PPRROODDUUCCTTEEVVAALLUUAATTIIEE  

Kleur    .102    1.438 .15 
Muziek    .036      .522 .60 
Temperatuur    .099    1.223 .22 
Winkel herkend*  -.200  -3.051 .00 
Muziek x Kleur x Temp*** -1.043  -1.929 .06 

AAAANNKKOOOOPPBBEEDDRRAAGG  

Kleur    .003      .038 .97 
Muziek   -.080   -1.161 .25 
Temperatuur    .112    1.373 .17 
Temp x Muziek**   -.456   -2.164 .03 

AAAANNKKOOOOPPVVOOLLUUMMEE  
Kleur    .069      .967 .34 

Muziek   -.053     -.762 .45 

Temperatuur    .050      .607 .54 
* significante waarde met p < .01 

** significante waarde met p < .05 
*** significante waarde met p < .10 

 

TABEL 1: REGRESSIE ANALYSE PIJL 2 (BETA, T-WAARDE EN P-WAARDE) 
(BRON: EIGEN ONDERZOEK VIA SPSS) 

 

 

6.2.2 INVLOED KLEUR, MUZIEK EN TEMPERATUUR  

OP AROUSAL EN PLEASURE (PIJL 1) 
 

 

Arousal 

MANOVA Aan de hand van een Multivariate Variantie Analyse wordt het effect van 

kleur, muziek en temperatuur op arousal onderzocht. Zowel de effecten van deze variabelen 

apart, als in interactie met elkaar, worden bestudeerd.   

Er komt naar voor dat het hoofdeffect van kleur op arousal niet significant is (F (1, 230) = 

.999, p > .10). Ook het hoofdeffect van temperatuur op arousal is niet significant (F (1, 230) = 
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2.070, p = .105). In tegenstelling tot de hoofdeffecten van kleur en temperatuur, is het 

hoofdeffect van muziek op arousal wel significant (F (1, 230) = 6.286, p < .05). De 

respondenten die geconfronteerd werden met de snelle muziekconditie ervaren dus 

significant meer arousal (M = 4.06, SD = .07) dan deze onder de trage muziekconditie (M = 

3.83, SD = .06). Als de interactie-effecten onderzocht worden, wordt bekomen dat er tussen 

temperatuur en kleur geen significant interactie-effect is (F (1, 230) = .281, p > .10). De 

interacties tussen temperatuur en muziek (F (1, 230) = 10.187, p < .01) en tussen muziek en 

kleur (F (1, 230) = 13.394, p < .01) daarentegen, zijn wel significant. Uit de analyse van deze 

interactie-effecten blijkt dat er bij een warme temperatuur geen significant verschil in 

arousal op te merken is tussen de snelle en de trage muziekconditie. Bij de koude 

temperatuur daarentegen, ervaren de respondenten wel een significant verschil in arousal 

tussen de snelle en de trage muziekconditie. Bij de het horen van een snelle 

achtergrondmuziek is het niveau van arousal bij de respondent significant hoger (M = 4.27, 

SD = .10) dan bij het horen van een traag muziekstuk (M = 3.75, SD = .09). Verder is er 

binnen de koude kleur een significant verschil in arousal op te merken tussen de snelle en de 

trage muziek. Respondenten ervaren bij het zien van een koude achtergrondkleur significant 

meer arousal wanneer ze tegelijkertijd ook snelle muziek horen (M = 4.27, SD = .09) dan 

wanneer ze trage muziek horen (M = 3.71, SD = .09). Bij het zien van een warme 

achtergrondkleur daarentegen, wordt geen singificant verschil in arousal opgemerkt tussen 

een snelle en een trage muziek. Daarenboven ervaren de respondenten die een snelle 

muziek horen een significant verschil in arousal wanneer de koude en de warme kleur 

vergeleken worden. Bij een snelle muziek ervaren de respondenten meer arousal bij het zien 

van een koude kleur (M = 4.27, SD = .09) dan bij het zien van een warme kleur (M = 3.85, SD 

= .09). Bij de trage muziek is er geen significant verschil in arousal tussen de koude en de 

warme kleur op te merken. Bovendien is het interactie-effect tussen de drie variabelen 

temperatuur, kleur en muziek op arousal ook significant (F (1, 230) = 5.857, p < .05). Bij dit 

interactie-effect kan geconcludeerd worden dat het verschil in arousal significant is tussen 

de snelle en de trage muziekconditie wanneer de achtergrondkleur en de 

omgevingstemperatuur allebei koud zijn. Binnen deze conditie ervaren de respondenten bij 

snelle muziek significant meer arousal (M = 4.62, SD = .13) dan bij trage muziek (M = 3.54, SD 

= .13). Verder levert de combinatie van de koude temperatuur en de snelle muziek een 

significant verschil in arousal tussen de koude en de warme kleur op. Hier ervaren 
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respondenten bij een koude achtergrondkleur significant meer arousal (M = 4.62, SD = .13) 

dan bij een warme achtergrondkleur (M = 3.93, SD = .14). Verder zijn binnen de warme en 

binnen de koude temperatuursconditie geen significante verschillen in arousal op te merken. 

 

FIGUUR 5: INTERACTIE-EFFECT AROUSAL (MUZIEK X TEMPERATUUR) PIJL 1 
(BRON: EIGEN ONDERZOEK VIA SPSS) 

 
 

 

FIGUUR 6: INTERACTIE-EFFECT AROUSAL (MUZIEK X KLEUR) PIJL 1 
(BRON: EIGEN ONDERZOEK VIA SPSS) 

 

REGRESSIE Met behulp van een regressie analyse (R² = .145, adj. R² = .099, F (12, 225) = 

3.172, p < .01) worden eveneens de invloed van de experimentele condities kleur, muziek en 

temperatuur op arousal nagegaan. Hieruit kwamen muziek en kleur als significante 

invloeden naar boven. De controle variabelen leeftijd, status en mening over de grootte van 

het budget betekenen daarbovenop ook belangrijke invloeden op arousal. De invloeden van 
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temperatuur en de overige controlevariabelen worden niet significant bevonden (p > .10). 

Samenvattend kan gesteld worden dat de respondenten zich meer gestimuleerd voelen bij 

snelle muziek of een koude kleur, en als de leeftijd hoger ligt, alsook als ze ontevreden zijn 

met hun beschikbaar ‘onvoldoende’ budget. Een tweede regressievergelijking wordt 

naderhand opgesteld, met het oog op het bestuderen van mogelijke interactie-effecten 

tussen de experimentele condities. Deze significante regressie (R2 = .245, adj. R2 = .195, F (15, 

222) = 4.815, p < .01) stelt de interactie van temperatuur met muziek en kleur met muziek 

voorop als invloedrijke variabelen. Koude temperatuur en snelle muziek zorgen voor weinig 

arousal, maar warme kleur en snelle muziek zorgen voor veel arousal. De interactie van 

temperatuur en kleur echter, is niet significant bevonden (p > .10). Tenslotte wordt de 

interactie van de drie in-store cues tegelijkertijd geanalyseerd in een nieuwe regressie (R2 = 

.299, adj. R2 = .248, F (16, 221) = 5.894, p < .01). Snelle muziek, warme kleur en koude 

temperatuur zorgen voor hoge arousal bij de consument. 

 

  BETA T-WAARDE P-WAARDE 

AARROOUUSSAALL  

Kleur***  -.121 -1.760 .08 
Muziek*   .248  3.748 .00 
Temperatuur   .006    .083 .93 
Leeftijd*    .198  2.703 .01 
Status**  -.178 -2.536 .01 
Mening budget***  -.119 -1.827 .07 
Temp x Muziek*  -.536 -2.783 .01 
Kleur x Muziek*   .110    .512 .01 
Temp x Kleur x Muziek* 1.980  4.111 .00 

* significante waarde met p < .01 
** significante waarde met p < .05 

*** significante waarde met p < .10 

TABEL 2: REGRESSIE ANALYSE PIJL 1 OP AROUSAL (BETA,  T-WAARDE EN P-WAARDE) 
(BRON: EIGEN ONDERZOEK VIA SPSS) 

 

 

Pleasure 

Hoewel de link tussen de experimentele condities kleur, muziek en temperatuur, en pleasure 

in het huidige onderzoeksmodel niet rechtstreeks gelegd is, kan het wel baten om deze 

relatie eens kort te testen aan de hand van een multivariate variantie analyse en regressie 

analyse. Op deze manier analyseren de onderzoekers in hoeverre de modererende 

variabelen arousal en pleasure inderdaad beiden van invloed moeten zijn om nadien het 
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consumentengedrag te bepalen. Zoals ook later aangetoond (infra p. 56) heeft pleasure een 

significante invloed op een relatief groot deel van het uiteindelijke consumentengedrag van 

de respondenten. Het loont bijgevolg de moeite om te onderzoeken of de gemanipuleerde 

in-store cues eveneens een rechtstreekse invloed hebben op pleasure om zo de cirkel rond 

te maken. Er kan dan geconcludeerd worden dat arousal niet als modererende variabele 

optreedt. 

MANOVA Door middel van een multivariate variantie analyse met pleasure als 

afhankelijke variabele en de experimentele condities muziek, kleur en temperatuur als 

onafhankelijke variabelen, kan geconcludeerd worden dat er enkel een significant 

hoofdeffect is van muziek op pleasure en enkel een significant interactie effect wanneer 

temperatuur en kleur samen bekeken worden. De hoofdeffecten van temperatuur (F (1, 230) 

= .257, p > .1) en kleur (F (1, 230) = 2.239, p > .10) op pleasure zijn niet significant. Uit het 

significante hoofdeffect van muziek op pleasure (F (1, 230) = 6.852, p < .05) kan geleerd 

worden dat het niveau van pleasure bij de respondenten significant lager is wanneer ze 

luisteren naar de snelle muziek (M = 4.30, SD = .08) dan wanneer ze blootgesteld worden 

aan het trage muziekstuk (M = 4.57, SD = .07). Respondenten vinden de winkelomgeving dus 

meer aangenaam in geval van een trage achtergrondmuziek. De interactie effecten tussen 

temperatuur en muziek (F (1, 230) = .313, p > .10) en tussen kleur en muziek (F (1, 230) = 

.183, p > .10) zijn niet significant van invloed op pleasure. Het interactie effect tussen 

temperatuur en kleur daarentegen, heeft wel een significante invloed op het niveau van 

pleasure bij de respondent (F (1, 230) = 6.977, p < .05). Uit dit interactie effect kan de 

conclusie getrokken worden dat een koude temperatuur en een warme kleur zorgen voor de 

hoogste pleasure. Bij een koude temperatuur is er een significant verschil in pleasure tussen 

een warme kleur en een koude kleur. De warme kleur zorgt hier voor significant meer 

pleasure (M = 4.63, SD = .10) dan de koude kleur (M = 4.19, SD = .10). De warme kleuren 

zullen met andere woorden de respondenten aanzetten de koude omgeving aangenamer te 

beoordelen. Warme kleuren in een warme omgeving zorgen daarentegen voor minder effect 

op de klant. Verder is ook het interactie effect onderzocht tussen de drie experimentele 

variabelen samen, namelijk kleur, muziek en temperatuur. Het onderzoek van deze 

interactie op pleasure leverde echter geen significante resultaten op (F (1, 230) = .120, p > 

.10). 
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FIGUUR 7: INTERACTIE-EFFECT PLEASURE (TEMPERATUUR X KLEUR) PIJL 1 
(BRON: EIGEN ONDERZOEK VIA SPSS) 

 

 

REGRESSIE Wanneer dezelfde relatie tussen pleasure en de in-store cues kleur, muziek en 

temperatuur via een regressie analyse onderzocht wordt, komen de volgende conclusies 

naar boven. Een eerste model (R² = .094, adj. R² = .045, F (12, 225) = 1.937, p < .05) waarin 

enkel de hoofdeffecten en extra controlevragen worden opgenomen, levert drie significante 

invloeden op. Met name, de conditionele variabele temperatuur en kleur, samen met de 

controlevraag achtergrondmuziek opgemerkt beïnvloeden de pleasure significant. De 

overige controlevragen werden niet significant bevonden (p > .10). Respondenten 

beoordelen een omgeving met andere woorden meer aangenaam als deze warme kleuren 

bevat of temperaturen kouder zijn, en als de muziek duidelijk opgemerkt wordt. Een 

volgende regressie vergelijking (R² = .134, adj. R² = .075, F (12, 225) = 2.282, p < .01) 

bestudeert bovenop de vorige variabelen het interactie-effect tussen steeds twee van de 

experimentele condities muziek, kleur en temperatuur. Hieruit volgt dat louter temperatuur 

en kleur tot een significante combinatie komen op de afhankelijke variabele pleasure. Een 

warme kleur en een koude temperatuur zorgen samen voor lage pleasure. De overige twee 

interacties hebben geen significant effect op pleasure (p > .10). De invloed van de drie 

omgevingsfactoren samen in een laatste regressie (R² = .142, adj. R² = .080, F (16, 221) = 

2.283, p < .01), biedt echter geen significante oplossing (p > .10). 
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  BETA T-WAARDE P-WAARDE 

PPLLEEAASSUURREE  

Kleur**   .147  2.079 .04 
Muziek  -.101 -1.487 .14 
Temperatuur***   .137  1.696 .09 
Muziek opgemerkt***  -.113 -1.696 .09 
Temp x Kleur**  -.590 -2.550 .01 

* significante waarde met p < .01 
** significante waarde met p < .05 

*** significante waarde met p < .10 

TABEL 3: REGRESSIE ANALYSE PIJL 1 OP PLEASURE (BETA, T-WAARDE EN P-WAARDE) 
(BRON: EIGEN ONDERZOEK VIA SPSS) 

 

6.2.3 INVLOED AROUSAL OP PLEASURE (PIJL 4) 

 

 

REGRESSIE De relatie tussen arousal en pleasure wordt alsook via een regressie analyse 

nagegaan. Deze is echter niet significant (R² = .001, adj. R² = -.003, F (1, 236) = .58, p = .58), 

wat met andere woorden wil zeggen dat arousal (β = .036, t (237) = .560, p = .58) geen 

bepalende factor is voor het niveau van pleasure bij de respondenten. Aan de hand van de 

Pearson correlatie waarde (.036) kan dit eveneens bevestigd worden. Dit resultaat is 

bijgevolg wel strijdig met het huidig onderzoeksmodel, wat stelt dat pleasure negatief 

beïnvloed wordt door arousal bij een doelgerichte motivatieoriëntatie. De proefpersonen 

ervaren dus geen lagere pleasure, veroorzaakt door een hoge arousal. 

 

6.2.4 INVLOED PLEASURE OP CONSUMENTENGEDRAG (PIJL 3) 
 

 

Loyaliteit 

REGRESSIE De eerste regressie analyse die hier uitgevoerd wordt is deze met loyaliteit als 

afhankelijke variabele en pleasure als gegeven, onafhankelijke. Het resultaat van deze 

regressie (R² = .333, adj. R² = .322, F (4, 233) = 29.142, p < .01) stelt dat loyaliteit in sterke 

mate bepaald wordt door pleasure, en enkele extra controlevragen, met name de 

herkenning van de winkel, het feit of de respondent al dan niet stilgestaan heeft bij de 

temperatuur en het aantal keren dat de respondent supermarkten bezoekt. De loyaliteit aan 

de winkel verhoogt als de pleasure verhoogt, als de winkel herkend wordt, als de 

respondenten reeds stilgestaan hebben bij de temperatuur en als de respondenten minder 
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frequent een supermarkt bezoeken. Bij deze regressie wordt meer dan 30 procent van de 

variantie verklaard.  

Gespendeerde Winkeltijd  

REGRESSIE Indien een volgende regressie wordt uitgevoerd op de afhankelijke factor 

‘Gespendeerde Winkeltijd’ worden volgende significante resultaten bekomen. Zowel 

pleasure als de socio-demografische covariaat leeftijd is van significante invloed op de 

winkeltijd. Vijf procent van de variantie wordt verklaard in deze regressie (R2 = .058, adj. R2 = 

.050, F (2, 235) = -7.232, p < .01). Als conclusie kan hier gesteld worden dat de tijd dat de 

respondenten doorbrengen in de winkel hoger is wanneer de gevoelens van pleasure hoger 

worden en wanneer de leeftijd hoger is. 

Evaluatie Winkel     

REGRESSIE Uit de uitvoering van een regressie analyse (R² = .246, adj. R² = .236, F (3, 234) 

= 25.442, p < .01), met als afhankelijke variabele de evaluatie van de winkel en als 

onafhankelijke variabele pleasure, blijkt dat pleasure een significante invloed heeft. 

Daarbovenop kan geconcludeerd worden dat volgende extra controlevragen eveneens van 

belangrijke invloed zijn, namelijk de winkelherkenning en het feit of de respondent al dan 

niet stilgestaan heeft bij de temperatuur. De conclusie die hieruit kan getrokken worden is 

dat de evaluatie van de winkel beter wordt wanneer de pleasure hoger wordt, wanneer de 

winkel niet herkend wordt en wanneer de respondent reeds stilgestaan heeft bij de 

temperatuur in de supermarkt. Bij deze regressie wordt bijna 24 procent van de variantie 

verklaard. 

Evaluatie Producten  

REGRESSIE Na de uitvoering van een regressie (R² = .198, adj. R² = .192, F (2, 235) = 

29.083, p < .01) met als afhankelijke variabele de evaluatie van de producten en als 

onafhankelijke variabele pleasure, kan gesteld worden dat ten eerste pleasure een 

significante invloed uitoefent op de evaluatie van de producten door de respondent. Ten 

tweede wordt de productevaluatie eveneens significant beïnvloed door de controlevraag, 

herkenning van de winkel. Respondenten beoordelen de producten bijgevolg beter wanneer 

hun gevoelens van pleasure groter zijn, en wanneer de winkel herkend is. Bij deze regressie 

analyse wordt 19.8 % van de variantie verklaard. 
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Aankoopbedrag 

REGRESSIE Uit de uitvoering van een regressie analyse met als afhankelijke variabele het 

aankoopbedrag en als onafhankelijke variabele pleasure, blijkt dat deze regressie niet 

significant is (R² = .010, adj. R² = .006, F (1, 236) = 2.347, p = .13). Dit wil zeggen dat het 

bedrag, uitgegeven door de respondenten, niet beïnvloed wordt door hun niveau van 

pleasure. 

Aankoopvolume 

REGRESSIE Ook bij de analyse van het aankoopvolume, levert de regressie geen 

significante resultaten op (R² = .003, adj. R² = -.001, F (1, 236) = .738, p = .39). Pleasure is 

geen significant bepalende factor voor de hoeveelheid producten die de respondenten 

kiezen.  

  BBEETTAA  TT--WWAAAARRDDEE  PP--WWAAAARRDDEE  

LLOOYYAALLIITTEEIITT  

Pleasure*  .548 10.218 .00 
Temperatuur merken** -.107  -1.994 .05 
Aantal bezoeken** -.172  -2.183 .03 
Winkel herkend* -.098  -1.821 .07 

WWIINNKKEELLTTIIJJDD  
Pleasure*  .158   2.498 .00 

Leeftijd***  .184   2.902 .05 

WWIINNKKEELLEEVVAALLUUAATTIIEE  
Pleasure*  .481   8.456 .00 

Winkel herkend***  .110   1.940 .05 

Temperatuur gemerkt* -.110  -1.934 .01 

PPRROODDUUCCTTEEVVAALLUUAATTIIEE  
Pleasure*  .394   6.743 .00 

Winkel herkend* -.191  -3.260 .00 

AAAANNKKOOOOPPBBEEDDRRAAGG  Pleasure -.099   1.532 .13 

AAAANNKKOOOOPPVVOOLLUUMMEE  Pleasure -.056    -.859 .39 
* significante waarde met p < .01 

** significante waarde met p < .05 
*** significante waarde met p < .10 

TABEL 4: REGRESSIE ANALYSE PIJL 3 (BETA, T-WAARDE EN P-WAARDE) 
(BRON: EIGEN ONDERZOEK VIA SPSS) 

 

6.2.5 INVLOED AROUSAL OP CONSUMENTENGEDRAG 

 

Deze extra analyse heeft als doel te achterhalen welke invloed arousal rechtstreeks uitoefent 

op het consumentengedrag. De test werd toegevoegd aan het model aangezien het 

vooropgestelde model uit de literatuur waar pleasure volgt uit arousal, en waar dan 

vervolgens het consumentengedrag uit voorkomt, klaarblijkelijk niet opgaat. Via deze weg 

kan nagegaan worden of het consumentengedrag eventueel op een andere dan de 
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voorgestelde manier voortkomt uit de variabelen pleasure en arousal. Eerst wordt de 

variantie analyse besproken en vervolgens de verschillende regressies. 

Loyaliteit 

REGRESSIE De eerste regressie analyse die in dit verband is uitgevoerd, is deze met 

arousal en de controlevragen als onafhankelijke variabelen en loyaliteit als afhankelijke (R² = 

.054, adj. R² = .042, F (3, 234) = 4.478, p < .05). Hieruit blijkt dat zowel arousal, het 

herkennen van de winkel als het opmerken van de achtergrondmuziek de loyaliteit van de 

respondenten significant beïnvloeden. De loyaliteit van de consumenten is hoog wanneer ze 

veel arousal ervaren, wanneer ze de winkel herkennen en wanneer ze de muziek opmerken 

tijdens hun winkelbezoek. Bij deze regressie analyse wordt iets meer dan 4 procent van de 

variantie verklaard. 

Winkeltijd 

REGRESSIE De regressie analyse met winkeltijd als afhankelijke variabele is niet significant 

(R² = .064, adj. R² = .023, F (10, 227) = 1.551, p = .12). De tijd die de consumenten 

doorbrengen in de supermarkt wordt dus niet beïnvloed door het niveau van arousal dat de 

consument ervaart en ook niet door de controlevragen. Bij deze regressie wordt dan ook 

slechts iets meer dan twee procent van de variantie verklaard. 

Winkelevaluatie 

REGRESSIE Ook de regressie analyse met winkelevaluatie als afhankelijke variabele levert 

geen significante resultaten op (R² = .028, adj. R² = -.015, F (10, 227) = .653, p = .77). De 

manier waarop de consumenten de winkel beoordelen wordt dus niet bepaald door het 

niveau van arousal dat ze ervaren gedurende het winkelbezoek en ook niet door de 

controlevariabelen.  

Productevaluatie 

REGRESSIE De regressie analyse met de evaluatie van de producten als afhankelijke 

variabele daarentegen, levert wel significante resultaten op (R² = .056, adj. R² = .048, F (2, 

235) = 7.002, p < .05). De productevaluatie wordt significant beïnvloed door zowel het 

geslacht als de herkenning van de winkel. De producten worden beter geëvalueerd door de 

respondenten als de winkel herkend wordt en als de respondent een vrouw is. Bij deze 

regressie analyse wordt bijna 5 procent van de variantie verklaard.  
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Aankoopbedrag 

REGRESSIE Als vervolgens een regressie analyse uitgevoerd wordt met het 

aankoopbedrag als afhankelijke variabele, blijkt dat deze analyse niet significant is (R² = .061, 

adj. R² = .019, F (10, 227) = 1.464, p = .15). Het bedrag dat de consumenten betalen aan de 

kassa wordt dus niet significant beïnvloed door het niveau van arousal dat ze ervaren 

gedurende hun bezoek aan de supermarkt. Deze regressie analyse verklaart bijna 2 procent 

van de variantie. 

Aankoopvolume 

REGRESSIE Tenslotte levert de regressie analyse met het aankoopvolume als afhankelijke 

variabele eveneens geen significante resultaten op (R² = .057, adj. R² = .015, F (10, 227) = 

1.369, p > .10). Het volume dat de consumenten aankopen in de supermarkt wordt dus niet 

beïnvloed door het niveau van arousal dat ze ervaren tijdens hun winkelbezoek.  

  BBEETTAA  TT--WWAAAARRDDEE  PP--WWAAAARRDDEE  

LLOOYYAALLIITTEEIITT  
Arousal***  .113  1.768 .08 

Muziek opmerken** -.158 -2.480 .01 
Winkel herkend*** -.108 -1.695 .09 

WWIINNKKEELLTTIIJJDD  Arousal -.061   -.919 .36 

WWIINNKKEELLEEVVAALLUUAATTIIEE  Arousal  .061    .894 .37 

PPRROODDUUCCTTEEVVAALLUUAATTIIEE  
Arousal  .082 1.239 .22 

Geslacht*** -.114 -1.795 .07 
Herkenning winkel* -.204 -3.217 .00 

AAAANNKKOOOOPPBBEEDDRRAAGG  Arousal  .074 1.106 .27 

AAAANNKKOOOOPPVVOOLLUUMMEE  Arousal  .054 .814 .42 
* significante waarde met p < .01 

** significante waarde met p < .05 
*** significante waarde met p < .10 

TABEL 5: REGRESSIE ANALYSE AROUSAL OP CONSUMENTENGEDRAG (BETA, T-WAARDE EN P-WAARDE) 
(BRON: EIGEN ONDERZOEK VIA SPSS) 

 

6.2.6 INVLOED INTERACTIE PLEASURE EN AROUSAL OP 

CONSUMENTENGEDRAG 

 

Bovenop de bonvenstaande regressie analyses van pleasure op het consumentengedrag en 

arousal op het consumentengedrag is er nog een extra regressie analyse uitgevoerd van de 

interactie tussen pleasure en arousal op het consumentengedrag. Deze leverde grotendeels 

dezelfde significante resultaten op als beide bovenstaande analyses. Er werden namelijk 
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significante invloeden geconstateerd op zowel loyaliteit, winkeltijd, winkelevaluatie, 

productevaluatie, als aankoopbedrag. Enkel deze laatste werd bij de analyses van pleasure 

en arousal apart niet significant beïnvloed. Merk op dat bij deze regressie analyses 

gestandaardiseerde onafhankelijke variabelen gebruikt zijn, dit om de interpretatie ervan 

eenvoudiger te maken. 

Loyaliteit 

REGRESSIE Een eerste regressie analyse met loyaliteit als afhankelijke variabele levert een 

significante invloed van zowel pleasure, arousal als de interactie tussen pleasure en arousal 

op (R² = .318, adj. R² = .309, F (3, 234) = 36.367, p < .001). Dit model heeft een grote 

verklaringskracht aangezien meer dan 30 procent van de variantie hier verklaard wordt. 

Respondenten in dit onderzoek worden loyaler naarmate ze een hogere mate van arousal en 

pleasure ervaren. Ook de combinatie van een hoge pleasure en een hoge arousal samen 

zorgt voor een hogere mate van loyaliteit bij de respondent. De invloed van pleasure op 

loyaliteit is veruit de belangrijkste.  

Winkeltijd 

REGRESSIE De volgende regressie analyse met de tijd die de respondenten doorbrengen 

in de supermarkt als afhankelijke variabele levert enkel een significant effect van pleasure op 

(R² = .027, adj. R² = .014, F (3, 234) = 2.145, p < .01). Respondenten zullen een langere tijd 

doorbrengen in de supermarkt naarmate ze de supermarkt als aangenamer ervaren. 

Winkelevaluatie 

REGRESSIE Een derde regressie analyse met de evaluatie van de winkel als afhankelijke 

variabele levert een significante invloed op van zowel pleasure als de interactie tussen 

pleasure en arousal (R² = .242, adj. R² = .233, F (3, 234) = 24.945, p < .001). Respondenten 

evalueren de supermarkt beter naarmate ze de winkel aangenamer vinden en naarmate de 

interactie tussen pleasure en arousal hoger wordt. Er dient wel opgemerkt te worden dat de 

invloed van pleasure op de evaluatie van de winkel veel belangrijker is dan deze van de 

interactie tussen pleasure en arousal. 

Productevaluatie  

REGRESSIE De volgende regressie analyse is deze met als afhankelijke variabele de 

evaluatie van de producten door de respondent (R² = .169, adj. R² = .159, F (3, 234) = 15.916, 
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p < .001). Enkel pleasure komt hier naar voor als significante beïnvloedende variabele. De 

evaluatie van de producten door de respondenten wordt beter naarmate ze de winkel 

aangenamer vinden. 

Aankoopbedrag 

REGRESSIE De voorlaatste regressie analyse die in dit verband uitgevoerd wordt is deze 

met aankoopbedrag als afhankelijke variabele(R² = .027, adj. R² = .014, F (3, 234) = 2.127, p < 

.01). Hier is enkel de invloed van arousal marginaal significant. De consumenten gaan dus 

meer uitgeven in de supermarkt naarmate ze zich meer gestimuleerd voelen. 

Aankoopvolume 

REGRESSIE Tenslotte levert de laatste regressie analyse met het aankoopvolume als 

afhankelijke variabele geen significant resultaat op (R² = .013, adj. R² = .000, F (3, 234) = .999, 

p > .10). Het aankoopvolume wordt dus niet beïnvloed door pleasure, arousal of de 

interactie tussen pleasure en arousal.  

 

  BBEETTAA  TT--WWAAAARRDDEE  PP--WWAAAARRDDEE  

LLOOYYAALLIITTEEIITT  
ZArousal** .128 2.304 .02 

ZPleasure* .544 10.059 .00 
ZPleasure x Arousal*** .099 1.793 .07 

WWIINNKKEELLTTIIJJDD  
ZArousal -.052 -.780 .44 
ZPleasure** .157 2.434 .04 
ZPleasure x Arousal -.016 -.244 .81 

WWIINNKKEELLEEVVAALLUUAATTIIEE  
ZArousal .061 1.040 .30 
ZPleasure* .483 8.473 .00 
ZPleasure x Arousal*** .097 1.657 .10 

PPRROODDUUCCTTEEVVAALLUUAATTIIEE  
ZArousal .068 1.107 .27 

ZPleasure* .398 6.671 .00 
ZPleasure x Arousal -.040 -.646 .52 

AAAANNKKOOOOPPBBEEDDRRAAGG  
ZArousal*** .109 1.641 .10 
ZPleasure -.100 -1.547 .12 
ZPleasure x Arousal .098 1.483 .14 

AAAANNKKOOOOPPVVOOLLUUMMEE  
ZArousal .092 1.376 .17 
ZPleasure -.057 -.882 .38 
ZPleasure x Arousal .059 .892 .37 

* significante waarde met p < .01 
** significante waarde met p < .05 

*** significante waarde met p < .10 

TABEL 6: REGRESSIE ANALYSE INTERACTIE PLEASURE EN AROUSAL OP 

CONSUMENTENGEDRAG (BETA, T-WAARDE EN P-WAARDE) 
(BRON: EIGEN ONDERZOEK VIA SPSS) 
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6.2.7 INVLOED KLEUR, MUZIEK, TEMPERATUUR EN  

AROUSAL EN PLEASURE OP CONSUMENTENGEDRAG 
 

Als extra analyse bovenop de verschillende testen om de onderlinge relaties van het 

onderzoeksschema te bestuderen, worden regressies van alle onafhankelijke variabelen op 

het consumentengedrag uitgevoerd. Deze gaat na welke gemanipuleerde variabelen de 

verschillende aspecten van consumentengedrag significant beïnvloeden, alsook de 

onderlinge verklaringskracht ten opzichte van de verschillende invloeden. De grootste 

invloeden in de regressie zijn immers de meest bepalende factoren van het niveau van 

winkeltijd, loyaliteit, aankoopbedrag en – volume, evaluatie winkel en evaluatie producten. 

Loyaliteit 

REGRESSIE Een eerste regressie met betrekking tot loyaliteit van de consument levert de 

volgende resultaten op. Het model (R² = .318, adj. R² = .303, F (5, 232) = 21.610, p < .01) 

heeft een grote verklaringskracht, meer dan 30% van de totale variantie van loyaliteit wordt 

namelijk verklaard. De significante coëfficiënten die deze variabele het meest beïnvloeden 

zijn pleasure en arousal, de overige zijn daarentegen niet significante invloeden (p > .10). 

Respondenten in het huidige experiment werden dus loyaler ten opzichte van de supermarkt 

naarmate hun gevoelens van arousal en in grote mate van pleasure verhogen. Hierbij dient 

wel opgemerkt te worden dat pleasure een zeer grote verklarende kracht heeft, veel groter 

dan deze van arousal. De loyaliteit van de consument wordt dus in grote mate bepaald door 

de aangenaamheid die ze ervaren. 

Gespendeerde Winkeltijd  

REGRESSIE Uit een volgende regressie in verband met de winkeltijd, wordt het duidelijk 

dat de onafhankelijke variabelen veel minder verklaringskracht hebben. Het model is 

namelijk slechts marginaal significant (R² = .043, adj. R² = .022, F (5, 232) = 2.076, p < .10). De 

(marginaal significante) invloed van de gespendeerde winkeltijd is dan ook te vinden bij de 

coëfficiënt pleasure, de overige variabelen oefenen geen significante invloed uit (p > .10). Er 

kan bijgevolg geconcludeerd worden dat een hogere pleasure tot een hogere winkeltijd leidt 

bij de proefpersonen. Echter, hier heeft pleasure een veel lagere verklarende waarde dan bij 

loyaliteit. 
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Evaluatie Winkel  

REGRESSIE Wanneer de evaluatie van de winkel onder de loep wordt genomen, wordt de 

volgende regressie bekomen (R² = .223, adj. R² = .207, F (5, 232) = 13.343, p < .01). De grote 

verklaringskracht van meer dan 20% van de variantie van dit model, is opnieuw te danken 

aan de variabele pleasure. De coëfficiënten muziek, kleur, temperatuur en arousal zijn 

allesbehalve significante invloeden (p > .10). Consumenten in een supermarkt worden 

bijgevolg louter positief beïnvloed door hun hoge gevoelens van pleasure. Ook hier dient 

opgemerkt te worden dat pleasure een zeer grote invloed heeft op de winkelevaluatie door 

de consument. 

Evaluatie Producten  

REGRESSIE Een significante regressie analyse (R² = .183, adj. R² = .165, F (5, 232) = 10.395, 

p < .01) wordt eveneens bekomen met de productevaluatie als afhankelijke variabele. De 

meest significante invloed komt van de factor pleasure, dit gevolgd door de marginaal 

significante invloed van de factor arousal. Overige gemanipuleerde variabelen zijn echter 

niet (marginaal) significant (p > .10). De respondenten in het huidige onderzoek beoordelen 

de producten in de supermarkt dus positiever naarmate het niveau van pleasure en arousal 

hoger lag. Ook hier heeft pleasure een belangrijkere verklarende invloed dan arousal. 

Aankoopbedrag 

REGRESSIE In functie van de afhankelijke aankoopbedrag wordt eveneens een regressie 

analyse uitgevoerd. Het uiteindelijke model (R² = .055, adj. R² = .035, F (5, 232) = 2.703, p < 

.05) omvat een kleiner, doch significant percentage van de totale verklaarde variantie. De 

significante invloeden vertonen hier wel een licht ander beeld. In dit model zijn zowel 

pleasure als arousal van significante invloed op het aankoopbedrag, alsook de variabele 

muziek, wat in voorgaande modellen van de gedragsvariabelen nog nooit als significante 

invloed naar boven kwam. De gemanipuleerde factoren kleur en temperatuur bieden geen 

significante oplossing (p > .10). Er kan hier geconcludeerd worden dat respondenten een 

hoger aankoopbedrag hebben, of m.a.w. meer uitgeven aan hun aankopen, naargelang de 

winkelomgeving een hogere arousal heeft, een lagere pleasure en er trage muziek wordt 

afgespeeld. Bij de verklaring van het aankoopbedrag is pleasure niet belangrijker dan arousal 

en muziek, in tegenstelling tot de andere variabelen van het consumentengedrag. Opvallend 
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bij deze analyse is dat muziek een significante invloed heeft. In alle andere delen van deze 

test zijn muziek, kleur en temperatuur niet van invloed op het consumentengedrag.  

Aankoopvolume 

REGRESSIE De regressie analyse in verband met aankoopvolume biedt geen significante 

invloeden (R² = .024, adj. R² = .003, F (5, 232) = 1.149, p > .10). Dit ligt in lijn met de overige 

analyses die uitgevoerd werden in functie van het aankoopvolume, met name regressie pijl 3 

en MANOVA en regressie pijl 2. Er kunnen bijgevolg geen conclusies omtrent de invloeden 

op het aantal aangeschafte producten door de proefpersonen bekomen worden. 

   BBEETTAA  TT--WWAAAARRDDEE  PP--WWAAAARRDDEE  

LLOOYYAALLIITTEEIITT  

Kleur -.052  -.879 .38 

Muziek -.036  -.624 .53 

Temperatuur -.044  -.756 .45 

Pleasure*  .554   9.863 .00 

Arousal**  .113   1.992 .05 

WWIINNKKEELLTTIIJJDD  

Kleur  .101   1.454 .15 

Muziek -.087  -1.288 .20 

Temperatuur -.020   -.284 .78 

Pleasure***  .127  1.916 .06 

Arousal -.004   -.066 .95 

WWIINNKKEELLEEVVAALLUUAATTIIEE  

Kleur  .006    .095 .93 

Muziek  .028    .452 .65 

Temperatuur -.010   -.155 .88 

Pleasure*  .476  7.944 .00 

Arousal -.009   -.147 .88 

PPRROODDUUCCTTEEVVAALLUUAATTIIEE  

Kleur  .063    .973 .33 

Muziek  .057    .914 .36 

Temperatuur  .002    .033 .97 

Pleasure*  .393  6.397 .00 

Arousal***  .117  1.886 .06 

AAAANNKKOOOOPPBBEEDDRRAAGG  

Kleur  .032    .456 .65 

Muziek* -.179  2.625 .01 

Temperatuur  .000   -.006 .99 

Pleasure** -.135 -2.039 .04 

Arousal**  .172  2.565 .01 

AAAANNKKOOOOPPVVOOLLUUMMEE  

Kleur  .056    .799 .43 

Muziek -.096 -1.410 .16 

Temperatuur -.031   -.445 .66 

Pleasure -.079 -1.178 .24 

Arousal***  .126  1.845 .07 
* significante waarde met p < .01 

** significante waarde met p < .05 
*** significante waarde met p < .10 

TABEL 7: REGRESSIE ANALYSE ALLE VARIABELEN (BETA,  T-WAARDE EN P-WAARDE) 
(BRON: EIGEN ONDERZOEK VIA SPSS) 
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6.2.8 KWALITEITSCONTROLE REGRESSIE ANALYSES  
 

Multicollineariteit 

Om na te gaan of de regressie analyse van goede kwaliteit is, en er dus valide conclusies uit 

getrokken mogen worden, moeten enkele zaken gecontroleerd worden. Ten eerste moet het 

effect van multicollineariteit uitgeschakeld worden. In huidige studie vormt dit geen 

probleem bij de significante variabelen aangezien de F-waarden van deze testen eveneens 

significant zijn en de waarden van de beta’s nooit gelijk waren aan nul. De conclusie kan ook 

bevestigd worden aan de hand van het analyseren van de VIF waarden en de Condition 

Index, die respectievelijk niet hoger dan 2 en 30 mogen zijn. Dit werd eveneens 

gecontroleerd en vormde nergens een probleem. 

Uitschieters 

Het verwijderen van uitschieters uit de analyse is eveneens een noodzaak om tot een 

betrouwbaar beeld te komen van de regressies. Alvorens de analyses te beginnen, hebben 

de onderzoekers dan ook de verschillende antwoordpatronen van de respondenten 

onderzocht op willekeurige of extreme antwoorden. De variabele winkeltijd was de enige die 

een probleem gaf, een aantal bevatten namelijk zeer kleine en onrealistische waarden. Dit is 

te verklaren door het gebruik van het programma Qualtrics Survey Software, welke 

automatisch de winkeltijd bijhield. Echter op sommige momenten liep dit programma vast 

en werd de pagina opnieuw geladen, wat de tijd verstoorde. Aangezien enkel de 

winkeltijden van deze respondenten een vertekend beeld gaven en de andere antwoorden 

wel valide zijn, werden deze tijden manueel aangepast aan een algemeen gemiddelde (van 

de overige respondenten) in plaats van deze proefpersonen (n = 37 of 15.5%) in hun geheel 

te verwijderen en dus kostbare data te verliezen.  

Heteroscedasticiteit 

Als voorlaatste controle moeten de regressies homoscedasticiteit bevatten. Dit houdt gelijke 

varianties voor elke waarde van onafhankelijke variabelen in. Indien de Partial Regression 

Plots met andere woorden een patroon vertonen, kan dit wijzen op een probleem. Alle 

regressies werden daarop bijgevolg onderzocht en nadien positief bevonden. 
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Normaliteit 

Tenslotte werd de normaliteit nagegaan aan de hand van een Kolmogorov-Smirnovtoets. 

Deze bevestigde dat de populatie normaal verdeeld was, waardoor de regressie analyses 

zonder problemen uitgevoerd konden worden.  

6.2.9 INVLOED VERSCHILLENDE ONDERZOEKSLOCATIES 
 

Aangezien het hoofdonderzoek heeft plaatsgevonden op twee verschillende locaties, 

namelijk Gent en Drongen, was het noodzakelijk om eens dieper in te gaan op eventuele 

vertekenende effecten die deze locatieverandering zou kunnen veroorzaken. Als dezelfde 

condities met elkaar vergeleken worden tussen beide locaties, zijn er geen opvallende 

verschillen op te merken. Zo zijn bijvoorbeeld de antwoorden van de respondenten die 

deelnamen onder de condities waar een koude temperatuur gecombineerd werd trage 

muziek vergelijkbaar tussen de twee verschillende locaties. Deze gelijkenis geldt zowel voor 

pleasure, arousal, winkelevaluatie, productevaluatie, loyaliteit als aankoopbedrag. De enige 

variabele waarbij een opvallender gemiddeld verschil is tussen de beide locaties is winkeltijd. 

De gemiddelde winkeltijd in Drongen (M = 205.31,SD = 75.88) is binnen deze conditie iets 

langer dan deze in Gent (M = 155.71,SD = 78.79). Echter, dit is waarschijnlijk niet te wijten 

aan het verschil in locatie maar aan het verschil in leeftijd. De gemiddelde leeftijd binnen 

deze conditie lag hoger in Drongen (M = 36,SD = 14.38) dan in Gent (M = 21.30, SD = 3.91), 

en bovendien was de maximumleeftijd in Drongen (56) veel hoger dan deze in Gent (31). 

Over het algemeen kunnen jonge mensen en studenten beter overweg met de computer. Er 

kan dus besloten worden dat de gegevens van deze condities van beide locaties zonder 

problemen vergeleken kunnen worden. Ook de temperatuurmanipulatie levert geen 

verschillende resultaten op tussen beide locaties. Als vervolgens de controlevragen met 

elkaar vergeleken worden tussen de twee locaties, kan geconcludeerd worden dat ook deze 

gelijk beantwoord zijn. Op de vraag hoe warm of koud de respondenten het vinden in de 

onderzoeksruimte hebben de respondenten in Gent (M = 2.90,SD = 1.59) en Drongen (M = 

2.91,SD = 1.25) gemiddeld gezien niet verschillend geantwoord. Hetzelfde geldt voor de 

vraag hoe snel of traag de respondenten in Gent (M = 3.55, SD = 2.01) en Drongen (M = 3.00, 

SD = 1.16) het muziekstuk evalueren.   

 



 
73 

77      DDIISSCC UUSSSS IIEE  

 

 7.1 Conclusies hypothesen  

De eerste hypothese van het huidige onderzoek veronderstelt een rechtstreekse relatie 

tussen arousal en pleasure. Het model gaat ervan uit dat bij doelgerichte consumenten 

pleasure rechtstreeks volgt uit arousal, en dat de relatie negatief is. Als de consument een 

hoog niveau van arousal ervaart, volgt daaruit volgens deze hypothese een laag niveau van 

pleasure en omgekeerd. Echter, uit de analyse van de resultaten van huidig onderzoek blijkt 

dat deze hypothese moet verworpen worden. Ze is in beide richtingen niet geldig. Het feit 

dat deze hypothese niet opgaat, blijkt bijvoorbeeld uit de regressie analyse met arousal als 

onafhankelijke variabele en pleasure als afhankelijke variabele10. Zoals eerder vermeld was 

deze regressie niet significant, en bijgevolg nam de correlatie een zeer lage waarde aan. 

Voorbeelden die de verwerping van deze hypothese staven via een variantie analyse zijn de 

volgende. De interactie van kleur en muziek heeft een significant effect op arousal, maar niet 

op pleasure. Ook de interactie van de drie experimentele condities samen, namelijk kleur, 

muziek en temperatuur, heeft een significant effect op arousal maar niet op pleasure. De 

interactie van temperatuur en kleur daarentegen heeft een significante invloed op pleasure 

maar niet op arousal. Uit deze voorbeelden kan de conclusie getrokken worden dat er geen 

rechtstreekse negatieve relatie bestaat tussen pleasure en arousal. Ook hieruit volgt de 

algemene conclusie dat zowel hypothese 1a als hypothese 1b weerlegd kunnen worden. 

De tweede hypothese van het huidige onderzoeksmodel stelt dat de respondenten een 

hoger niveau van arousal ervaren wanneer ze blootgesteld worden aan snelle muziek dan 

wanneer ze een muziekstuk met een traag tempo te horen krijgen. Hypothese 2 kan 

bevestigd worden, dit blijkt zowel uit de variantie analyse11 als de regressie analyse12 met de 

experimentele conditie muziek als onafhankelijke variabele en arousal als afhankelijke 

variabele. Uit beide testen komt naar voor dat muziek een significant effect heeft op arousal, 

namelijk dat snelle muziek significant meer arousal veroorzaakt bij de respondenten dan 

trage muziek. 

                                                             
10 Zie regressie pijl 4. 
11

 Zie MANOVA pijl 1. 
12 Zie regressie pijl 1.  
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Hypothese drie van dit onderzoeksmodel stelt dat er een hoger niveau van arousal aanwezig 

is bij de respondenten wanneer ze blootgesteld worden aan warme kleuren dan wanneer ze 

koude kleuren te zien krijgen. Uit de variantie analyse11 waarbij kleur de onafhankelijke 

variabele is en arousal de afhankelijke, blijkt dat deze relatie tussen kleur en arousal niet 

significant is. De blauwe en de rode conditie resulteren niet in een significant verschillend 

effect op arousal. Er kan dus geen positieve rechtstreekse relatie gevonden worden tussen 

warme kleuren en arousal, en geen negatieve rechtstreekse relatie tussen koude kleuren en 

arousal. Bij de regressie analyse3 daarentegen, is er wel een significante invloed van kleur op 

arousal op te merken. Het niveau van arousal is namelijk hoger bij een koude kleur dan bij 

een warme kleur. Deze test spreekt eveneens de hypothese tegen, welke stelt dat 

consumenten meer arousal zullen ervaren bij warme kleuren in plaats van koude kleuren. 

Uit deze analyses kan dus geconcludeerd worden dat hypothese 3 niet bevestigd is na de 

analyse van het huidige experiment. 

In het huidige onderzoek stelt hypothese 4a dat de combinatie van de muziek en de kleur, 

die beiden apart leiden tot een hoge arousal bij de respondenten, zal resulteren in een hoger 

niveau van arousal dan deze twee oorspronkelijke niveaus van arousal. Uit de variantie 

analyse13 blijkt dat er een significant effect bestaat op arousal van de interactie tussen 

muziek en kleur. Het hoogste niveau van arousal wordt daar bereikt bij een koude kleur en 

een snelle muziek. In de tweede hypothese is reeds geconcludeerd dat de snelle 

muziekconditie een significant hogere arousal heeft veroorzaakt bij de respondenten dan de 

trage muziekconditie. Zoals reeds vermeld bij de bespreking van de derde hypothese zorgt 

een koude kleur voor een significant hogere arousal dan een warme kleur. De gemiddelde 

niveaus van arousal bij de koude kleurconditie en bij de snelle muziekconditie zijn echter 

allebei lager dan het niveau van arousal dat bereikt wordt door de interactie van deze twee 

condities samen. Uit deze analyse volgt dat hypothese 4a kan bevestigd worden.  

Hypothese 4b stelt dat de combinatie van de muziekconditie en de kleurconditie die beiden 

apart leiden tot een lage arousal zal resulteren in een lager niveau van arousal dan de 

niveaus van deze twee oorspronkelijke niveaus van arousal. Uit de variantie analyse13 blijkt 

dat de combinatie van de koude kleur en de trage muziek zorgt voor het laagste niveau van 

arousal. Uit de tweede hypothese blijkt dat de muziekconditie die zorgt voor de laagste 

                                                             
13 Zie MANOVA pijl 1. 
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arousal inderdaad de trage muziekconditie is. Bij de derde hypothese is reeds geconcludeerd 

dat een warme kleur zorgt voor een lager niveau van arousal bij de consument dan een 

koude kleur. De lage arousal condities zijn dus trage muziek en warme kleur. De interactie 

van trage muziek en warme kleur leidt echter tot een hoger niveau van arousal dan elk van 

deze twee experimentele condities apart. Hieruit volgt dat hypothese 4b verworpen moet 

worden. 

In de vijfde hypothese van dit onderzoeksmodel wordt gesteld dat koude temperaturen 

geen significant ander niveau van arousal veroorzaken bij de respondenten dan warme 

temperaturen. Uit de variantie analyse13 blijkt dat er geen significant hoofdeffect is van de 

experimentele conditie temperatuur op arousal. Ook uit de regressie analyse14 blijkt dat 

temperatuur geen significant verklarende variabele is voor arousal. Uit deze twee analyses 

kan geconcludeerd worden dat hypothese 5 opgaat en dus aanvaard moet worden. 

De zesde en laatste hypothese van het huidige onderzoeksmodel stelt dat een hoog niveau 

van pleasure de affectieve, cognitieve en conatieve reacties van de consument in positieve 

zin beïnvloedt. Uit de zes regressie analyses15 waarin telkens één van de zes 

gedragsvariabelen als afhankelijke gebruikt wordt, volgt dat pleasure slechts enkele daarvan 

beïnvloedt. Uit deze regressie analyses van de gedragsvariabelen loyaliteit, tijd, 

winkelevaluatie en productevaluatie blijkt dat pleasure één van de verklarende factoren is 

voor deze variabelen. Het aankoopbedrag en het aankoopvolume worden niet significant 

beïnvloed door pleasure. De relaties tussen loyaliteit en pleasure, deze tussen winkeltijd en 

pleasure, deze tussen winkelevaluatie en pleasure en deze tussen productevaluatie en 

pleasure zijn allen positief. Hypothese 6a kan dus grotendeels bevestigd worden, enkel voor 

de gedragsvariabelen aankoopbedrag en aankoopvolume gaat deze hypothese niet op. 

Echter, uit de literatuur is reeds gebleken dat het zeer moeilijk is om deze laatste twee 

variabelen te verklaren.   

Verder stelt hypothese 6b dat een lage pleasure de affectieve, cognitieve en conatieve 

reacties van de consument in negatieve zin beïnvloedt. Hier kan een analoge conclusie 

gemaakt worden als bij hypothese 6a, en deze blijkt uit dezelfde zes regressie analyses. Ook 

hypothese 6b wordt dus grotendeels bevestigd, enkel voor de variabelen aankoopbedrag en 

aankoopvolume gaat ze niet op.  
                                                             
14

 Zie regressie pijl 1. 
15 Zie regressie pijl 3. 
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 7.2 Onderzoeksmodel 

Wanneer het volledige onderzoeksmodel onder de loep wordt genomen, aan de hand van 

het schema met alle variabelen en de onderlinge relaties, worden volgende bevindingen 

bekomen.  

Het is frappant dat slechts één van de drie in-store cues de volledige opbouw van het model 

volgt. Dit is het geval bij de gemanipuleerde condities van muziek. De trage muziek zorgt 

namelijk voor lagere gevoelens van arousal bij consumenten in tegenstelling tot het snelle 

muziekfragment. Vervolgens houdt trage muziek een positieve relatie aan met pleasure. 

Respondenten evalueerden de winkelomgeving bijgevolg positiever indien er trage muziek 

werd afgespeeld in de ruimte. Daaropvolgend werd eveneens de positieve invloed van 

muziek op het consumentengedrag aangetoond. Loyaliteit, winkeltijd en productevaluatie 

correleren namelijk positief met een tragere muziek, vergeleken met snelle muziek. Er kan 

dus gesteld worden dat trage (resp. snelle) muziek aanleiding geeft tot hoge (resp. lage) 

pleasure en lage (resp. hoge) arousal. Deze trage (resp. snelle) muziek beïnvloedt het 

consumentengedrag daarop volgend in positieve (resp. negatieve) zin.   

 

 7.3 Temperatuur 

Naar aanleiding van de geschetste situatie in de inleiding, bleek het plausibel dat een koude 

temperatuur een effect kon hebben op het consumentengedrag. Klanten konden namelijk 

hun aankopen sneller afronden, hun beslissingen sneller of op een andere basis nemen, … 

De hoofdonderzoeksvraag van de huidige studie ‘Heeft temperatuur een invloed op het 

consumentengedag?’ en ‘Zo ja, heeft koude (resp. warme) temperatuur een negatieve (resp. 

positieve) invloed?’ werd vervolgens onderzocht. Aan de hand van bovenstaande resultaten 

kan er echter op deze vragen geen rechtlijnig antwoord gegeven worden. Temperatuur is 

namelijk louter significant van invloed op loyaliteit, volgens de variantie analyse16 van 

temperatuur op gedrag. Daarentegen heeft temperatuur wel een impact op consumenten 

indien het in interactie met andere in-store cues ingezet wordt. Zo werden significante 

invloeden in combinatie met muziek, kleur en de drie samen gevonden. Temperatuur brengt 

eveneens geen duidelijke gevoelens van arousal met zich mee, zo duidt de analyse17 aan. 

                                                             
16

 Zie MANOVA pijl 2 
17 Zie MANOVA en regressie pijl 1 



 
77 

Een regressie analyse18 bevestigt wel een significante invloed op gevoelens van pleasure. Dit 

is evenwel in een omgekeerde richting dan verwacht. Pleasure is namelijk hoger bij koude 

temperaturen dan bij warme. Deze richting werd alsook bij de hoofd- en interactie-effecten 

op de gedragsvariabelen gevonden. De analyse van de interactie effecten levert de volgende 

conclusie op. Consumenten vinden een koude winkel aangenamer19, spenderen er meer tijd 

aan20, evalueren de producten positiever20, zijn er loyaler tegenover21 en geven er meer geld 

uit20.   

 

                                                             
18

 Zie regressie pijl 1 
19 Zie MANOVA pijl 1 
20

 Zie regressie pijl 2 
21 Zie MANOVA pijl 2 
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88      IIMMPPLLIICCAATTIIEE SS  VVOO OO RR  DDEE  PPRRAA KKTTIIJJKK   
 

Na alle resultaten van de huidige studie in detail te hebben besproken, moet er nader 

ingegaan worden op de praktische implicaties van deze bevindingen. Wordt aan 

retailmanagers met andere woorden aangeraden om hun winkelomgeving zo aangenaam 

mogelijk te maken om op die manier het consumentengedrag positief te beïnvloeden? Zo ja 

is dit mogelijk door muziek, kleur en temperatuur te manipuleren?  

Het antwoord daarop is niet eenduidig te geven, aangezien het afhangt van welke focus de 

winkelmanager heeft. Indien deze aan de hand van een aangename omgeving zijn klanten 

wil beïnvloeden om zo de producten beter te evalueren, de gespendeerde winkeltijd te 

verhogen en eveneens de loyaliteit te verbeteren, is het winstgevend om te investeren in de 

winkelsfeer. Er is namelijk gevonden dat een koude temperatuur, warme kleuren en trage 

muziek van invloed zijn op één of meerdere aspecten van de algemene winkelervaring. 

Wanneer de manager daarentegen de intentie heeft om zijn omzet op te krikken door het 

aankoopvolume en –bedrag van elke klant per winkelbezoek te verhogen, gaan deze 

conclusies niet meer op. Het huidige onderzoek toont immers aan dat het effectieve 

koopgedrag van de respondenten niet beïnvloed wordt door de omgevingsfactoren kleur, 

muziek en temperatuur, noch door pleasure of arousal. Het is dus voor winkelmanagers die 

hun omzetcijfers wensen te verbeteren niet aangewezen om te investeren in een meer 

aangename omgeving. Dit zou weggesmeten geld betekenen. Samengevat kan er gesteld 

worden dat een aangenamere winkelomgeving positief kan zijn om consumenten in een 

bepaalde sfeer te brengen om zo hun perceptie en evaluaties omtrent de gehele winkel te 

verbeteren en hun langer in de winkel te laten vertoeven, doch dit verhoogt hun 

consumptiegedrag niet. Wensen retailmanagers hun omzet toch te laten stijgen, dan 

moeten ze zich niet concentreren op een meer aangename of stimulerende winkel, maar 

kunnen zij zich richten op andere zaken zoals promoties, marketing, ligging, …   

 

In wat volgt worden de verschillende afhankelijke variabelen omtrent consumentengedrag 

nog even kort toegelicht. Zowel de invloed van pleasure als de experimentele condities 

kleur, muziek en temperatuur worden besproken. Extra controlevragen zoals leeftijd en 

geslacht, stilgestaan bij de kleur/muziek/temperatuur, de winkel herkennen enzovoort 
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worden eveneens toegevoegd.  

 

De loyaliteit van consumenten in een supermarkt kan verbeterd worden met behulp van 

een lage temperatuur of trage muziek. Deze kunnen zowel apart als in interactie met elkaar 

voor een significante invloed zorgen op de intentie om de winkel opnieuw te bezoeken, de 

winkel aan vrienden en familie aan te raden, … Wanneer de winkel sowieso als koud wordt 

ervaren is het cruciaal om voor trage muziek te opteren. Snelle muziek zorgt hier namelijk 

voor de laagste loyaliteit. Klanten worden ook loyaler indien de winkel als meer aangenaam 

beschouwd wordt. Voor niet courante bezoekers is dit zelfs een vereiste. Indien de 

winkelmanagers met andere woorden klanten die niet geregeld de winkel bezoeken meer 

loyaal willen maken, dienen zij ervoor te zorgen dat zijn winkel zeker door deze 

consumenten als aangenaam bevonden wordt.   

De winkeltijd die elke klant per bezoek aan de winkel spendeert, kan positief beïnvloed 

worden door de omgeving warme kleuren te geven en een trage muziek te laten afspelen. 

Voornamelijk indien de supermarkt voorheen al warme kleuren bevatte, is het gebruik van 

trage muziek zeer effectief om klanten langer binnen te houden. Naarmate men ouder 

wordt, zal deze winkeltijd logischerwijs eveneens langer worden. De gespendeerde 

winkeltijd is ook afhankelijk van hoe aangenaam men de winkel vindt, in combinatie met hoe 

ouder men wordt. Anders gezegd zullen consumenten (en voornamelijk oudere mensen) 

langer in de winkel blijven indien deze aangenaam is.  

De omgevingsvariabelen kleur, muziek en temperatuur hebben daarentegen geen invloed op 

de evaluatie van de winkel, dit in tegenstelling tot pleasure. Mensen zullen een winkel 

bijgevolg positiever beoordelen als deze aangenaam is, maar het gebruik van bepaalde 

kleuren, muziekstukken of temperaturen is van geen nut. Indien de consumenten de 

temperatuur echter wel opmerken in een aangename omgeving, zal dit positief zijn voor de 

winkelevaluatie. Welke temperatuur daarvoor gebruikt dient te worden is niet 

gespecificeerd. Retailmanagers mogen dus vanuit de kostenafwegingen zelf een beslissing 

nemen, ofwel de airconditioning iets te laag zetten, ofwel de verwarming net iets te hoog.  

Met betrekking tot productevaluatie kunnen dezelfde conclusies niet gesteld worden. Het 

afspelen van trage muziek heeft hier namelijk wel een positieve invloed. Consumenten 

beoordelen de producten ook beter als de winkel aangenaam bevonden wordt. 

Daarbovenop is het ook voordelig als men de winkel herkent. Managers kunnen dit voordeel 
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in de hand werken door hun winkel een unieke en herkenbare uitstraling te geven, zodat 

mensen deze niet verwarren met andere winkelketens. Er dient ook opgemerkt te worden 

dat vrouwen de producten vaak positiever evalueren dan mannen.  

Omtrent het aankoopbedrag en –volume is het aan te raden om geen investeringen aan te 

gaan om de omgeving als aangenamer te laten overkomen. Noch kleur, muziek en 

temperatuur, noch pleasure hebben een invloed op hoeveel producten een consument per 

winkelbezoek koopt en op hoeveel hij of zij in totaal spendeert.  

Ter conclusie van dit onderzoek volgt dat de omgevingsvariabelen kleur, muziek en 

temperatuur slechts een beperkte invloed hebben op het effectieve consumentengedrag. 

Muziek is daar de belangrijkste in-store cue van. Een winkel aangenamer maken is wel 

duidelijk aangewezen om de product- en winkelevaluatie te verbeteren, de loyaliteit van de 

klanten te verhogen en hun winkeltijd te verglengen. Het herkennen van de winkel is daarbij 

vaak een cruciale factor. Retailers dienen hun winkel bijgevolg te onderscheiden van andere 

retailers en aangenaam te laten overkomen voor hun klanten. Er dient wel stilgestaan te 

worden bij het feit dat enkel de algemene perceptie kan aangepakt worden met behulp van 

de omgevingsfactoren, een stijging van het effectieve consumptiegedrag volgt daar niet uit. 

In de volgende paragraaf worden de in-store cues muziek, kleur en temperatuur nog even 

afzonderlijk besproken.  

Samenvattend kan er gesteld worden dat de omgevingsfactor muziek de belangrijkste en 

meest invloedrijke manipuleerbare in-store cue is. Trage muziek kan klanten stimuleren om 

loyaler te worden, langer in de winkel te blijven en de producten positiever te evalueren. 

Snelle muziek kan alsook voor veel arousal zorgen, als winkelmanagers dit zouden beogen. 

Indien de winkel bovendien al een koude kleur of koude temperatuur bevat, zal de 

stimulerende invloed van snelle muziek nog meer versterkt worden. Retailers kunnen deze 

variabele bovendien zeer gemakkelijk installeren zonder al te grote kosten te maken. Het 

afspelen van trage muziek kan alsook tijdelijk getest worden in de winkel zelf, om de 

resultaten met eigen ogen te aanschouwen.  

De positieve invloed van warme kleuren moet met enige voorzichtigheid bestudeerd 

worden. Ten eerste, kleur is enkel significant voor de gespendeerde winkeltijd van de 

consument. Deze invloed is met andere woorden niet echt bepalend voor het totale 

consumentengedrag. Ten tweede, de huidige studie bekomt een positieve invloed van 
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warme kleuren, wat tegengesteld is aan de verwachtingen op basis van voorgaande 

literatuur. Taakgeoriënteerde consumenten worden normaal niet graag gestimuleerd, 

aangezien dit hun afleidt van hun doel, namelijk verplicht boodschappen doen. Warme 

kleuren worden over het algemeen als meer stimulerend beschouwd, wat leidt tot een 

negatieve invloed op pleasure en bijgevolg ook op het consumentengedrag. Er dient dus 

opgemerkt te worden dat huidige bevinding omtrent warme kleuren mogelijks enkel van 

toepassing is op dit experiment, en niet geldt in een echte supermarkt.  

Tot slot kunnen er enkele conclusies gemaakt worden omtrent de hoofdonderzoeksvraag 

van de huidige studie. Temperatuur heeft slechts een kleine invloed, met name louter op 

loyaliteit van de klant, dus het investeren in een airconditioning om de temperatuur 

significant lager te krijgen is geen echte winstgevende strategie. Daaruit volgt wel de 

bevinding dat de temperatuur niet hoog moet behouden worden, aangezien een lage 

temperatuur nergens een negatieve invloed heeft op het consumentengedrag. Koude 

temperatuur heeft namelijk geen invloed op winkeltijd, winkelevaluatie, productevaluatie, 

aankoopbedrag en aankoopvolume. Loyaliteit wordt echter wel beïnvloed door 

temperatuur, maar deze relatie is positief met een lage temperatuur. Er mag met andere 

woorden bespaard worden op de verwarming door deze enkele graden lager te zetten, 

zonder dat dit de omzetcijfers van de supermarkt aantast. Meer nog, een koude 

temperatuur in een supermarkt versterkt het gevoel van aangenaamheid veroorzaakt door 

de warme kleuren, en versterkt het gevoel van arousal in combinatie met snelle muziek. Het 

is dus aangewezen voor retailers om de winkel eerder koud dan warm te laten aanvoelen 

om zo de impact van andere aanwezige omgevingsfactoren te vergroten. Deze redenering 

kan ook omgedraaid worden, een warme winkel kan er voor zorgen dat de positieve 

invloeden van kleur of muziek teniet gedaan worden. Investeren in verwarming en deze 

vervolgens te hoog zetten is onaangenaam en als strategische zet qua atmospherics volledig 

uit den boze. 
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99      BB EEPPEERRKKIINN GGEENN  
 

Aangezien het experiment van het hoofdonderzoek plaatsvond in een nagebootste 

winkelomgeving en niet in een echte supermarkt, moeten de praktische 

managementimplicaties gehanteerd worden met de nodige voorzichtigheid. De externe 

validiteit van de resultaten is hierdoor gelimiteerd. Hieronder worden deze, en nog enkele 

andere beperkingen van de huidige onderzoeksopzet, weergegeven. Verder zijn ook aan de 

experimentele condities enkele beperkingen verbonden, en tenslotte wordt de beperking in 

verband met de relatie tussen arousal en pleasure onder de loep genomen. 

Om te beginnen, moesten de respondenten de producten kopen door deze aan te klikken op 

een computerscherm, wat ervoor zorgt dat hun keuzeproces op een andere manier zou 

kunnen verlopen dan in een echte supermarkt. De proefpersonen kunnen zich mogelijks niet 

geheel inleven in het opgezette scenario. In een echte winkelomgeving kunnen 

consumenten de producten vastnemen, wat bijvoorbeeld niet mogelijk was in dit 

experiment. Dit aspect van tastzin, samen met nog verschillende andere zintuiglijke 

aspecten, zorgt ervoor dat de keuzes die gemaakt zijn door de respondenten in dit 

onderzoek mogelijks verschillend zijn van deze die men zou maken in een echte supermarkt. 

  

Een andere beperking van deze experimentele opzet, is dat de respondenten de aankopen 

die ze deden niet hoefden te betalen met echt geld. Dit zorgt ervoor dat sommige 

respondenten misschien niet eerlijk zijn geweest over hun productkeuzes, en de redenen 

waarom ze bepaalde producten gekozen hebben.  

Verder is het feit dat de winkel Colruyt zeer duidelijk naar voren kwam in de vragenlijst ook 

niet optimaal. De winkel Colruyt was herkenbaar op de foto’s, daarbovenop was enkel het 

huismerk van Colruyt, Everyday, beschikbaar in de virtuele winkel als goedkoopste product 

in het assortiment. Het zou misschien beter zijn om ook private label producten van andere 

supermarktketens aan de keuzemogelijkheden toe te voegen. Er valt ook op te merken dat 

niet iedereen even positief staat tegenover de winkelketen Colruyt, en dat deze supermarkt 

niet door alle consumenten als even aangenaam beschouwd wordt ten opzichte van andere 

winkelketens zoals Delhaize, Carrefour, Spar,… Indien men Colruyt negatief beoordeeld, kan 

men deze negatieve gevoelens associëren met onze gesimuleerde winkel, aangezien deze 
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opgebouwd is uit foto’s van rayons en producten van Colruyt. Dit kan er bijgevolg voor 

zorgen dat de evaluatie van de winkel, productevaluatie, loyaliteit, winkeltijd, 

aankoopvolume en –bedrag (het consumentengedrag) aangetast wordt wegens de 

winkelherkenning. Hoewel de vragen in de vragenlijst letterlijk stelden dat ‘deze’ 

winkelomgeving moest geëvalueerd worden, moet er rekening mee gehouden worden dat 

respondenten zich de winkel Colruyt meer voor ogen hielden tijdens het beantwoorden van 

de vragen. 

Een positief punt van deze studie is dat de combinatie van drie verschillende in-store cues 

bestudeerd wordt, terwijl in vele andere studies slechts één aspect naar voor kwam. Echter, 

een echte winkel bevat nog veel meer omgevingsaspecten, dus een simulatie waarbij nog 

meer verschillende in-store cues gemanipuleerd worden zou uiteraard nog meer validiteit 

opleveren.  

De externe generaliseerbaarheid is eveneens beperkt in het opzicht van de soort 

respondenten en de soort winkel. Ten eerste werd het experiment uitgevoerd bij 

voornamelijk studenten van jonge leeftijd, wat van invloed kan zijn op de antwoorden. 

Jongeren kunnen bijvoorbeeld kritischer zijn in het evalueren van de winkel en haar 

producten aangezien zij tot de generatie Z behoren. Dit in tegenstelling tot oudere mensen 

die misschien meer gematigd zijn in hun evaluaties, maar eveneens in hun gevoelens qua 

arousal. Toekomstige studies omtrent het onderwerp met proefpersonen van verschillende 

leeftijdscategorieën zou dus een optimaler beeld kunnen geven. Ten tweede zijn de 

conclusies en managementimplicaties van dit onderzoek beperkt tot een 

supermarktomgeving. Het toepassen van huidige bevindingen op andere retailomgevingen 

zoals interieurwinkels, kledijzaken, restaurants enzovoort zou tot ongewenste resultaten 

kunnen leiden. 

Bovendien vond het experiment plaats in de lente, waardoor het buiten niet extreem koud 

was. Dit kon ervoor zorgen dat de koude conditie eerder als aangenaam fris dan 

onaangenaam koel bestempeld werd. Ook konden de eerste zonnige dagen van de lente van 

invloed zijn op het humeur van de deelnemende respondenten en zo de evaluaties meer 

positief kleuren. Het zou dus meer valide geweest zijn moest het onderzoek afgenomen zijn 

in een koude periode waar de consumenten een koude temperatuur zeker als onaangenaam 

bestempelen.   
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Een andere beperking die te maken heeft met de temperatuur, is dat de twee 

temperatuurscondities, 17°C en 22°C, onderling misschien niet voldoende verschillend 

waren. In de pretest kwamen deze beide temperaturen wel als significant verschillend naar 

voor, maar met een nog groter verschil zouden eventuele tegenstrijdige effecten op het 

koopgedrag nog beter tot uiting komen. Het simuleren van de koelafdeling in een 

supermarkt zou bijgevolg beter gebeuren aan de hand van een temperatuur lager dan de 

onderzochte 17 graden Celcius.   

Eigenlijk is in dit onderzoek eerder onderzoek gedaan naar het verschil is in invloed tussen 

een te warme en een frisse temperatuur, dan naar het verschil tussen een neutrale en een te 

koude temperatuur. Dit biedt waarschijnlijk de verklaring voor het feit dat de koude conditie 

als meer aangenaam bestempeld werd dan de warme in het huidige onderzoek. Hieruit kan 

dus geconcludeerd worden dat het in een supermarkt zeker niet te warm mag zijn. 

Op vlak van muziek zijn er ook enkele beperkingen te formuleren, welke de resultaten van 

het onderzoek eventueel kunnen vertekenen. Om te beginnen was te merken aan de 

reacties van de respondenten dat de achtergrondmuziek zeer sterk opviel, hoewel de radio 

niet zichtbaar was. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de keuze van jazzmuziek. Aangezien jazz 

geen courante muziekstijl is bij de meerderheid van de respondenten, met name studenten, 

viel deze onmiddellijk op als gemanipuleerde achtergrondmuziek. Populaire muziek zou in 

dat geval minder opvallen, echter dan zouden de externe effecten zoals muziekbekendheid 

en de stem van de zanger(es) meer meespelen. Een andere beperking op vlak van muziek lag 

in het feit dat beide muziekstukken, zowel de snelle als de trage versie, als redelijk irritant 

beschouwd werden door de respondenten terwijl dit niet de bedoeling was. Dit kan opnieuw 

te wijten zijn aan de lagere toegankelijkheid van deze muzieksoort. De onderzoekers 

dienden bijgevolg een afweging te maken in de keuze van de muzieksoort tussen de nadelige 

effecten van jazzmuziek en de externe invloeden van populariteit en herkenning van pop- of 

rockmuziek. Aangezien voorgaande literatuur voornamelijk jazz muziek manipuleerde in hun 

onderzoeken, opteerden de onderzoekers in de huidige studie eveneens hiervoor. 

Indien de focus op de gemanipuleerde variabele kleur wordt gelegd, valt te bemerken dat de 

aanwezige achtergrondkleur van de enquête slechts zelden opgemerkt werd door de 

respondenten. Vele respondenten, die niet vertrouwd waren met de Qualtrics Survey 

Software, gingen ervan uit dat deze kleur standaard bij de vragenlijst hoorde en dus niets te 
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maken had met het onderzoek. De kleur was dus niet voldoende opvallend aanwezig in de 

onderzoeksruimte om de respondenten te kunnen beïnvloeden. Dit is misschien een van de 

redenen die zouden kunnen verklaren dat er geen significante verschillen op te merken zijn 

tussen beide kleurcondities.  

Een volgend aandachtspunt houdt de manipulatie van de doelgerichte motivatieoriëntatie 

in, met haar gevolgen voor de relatie tussen arousal en pleasure. Proefpersonen kregen een 

lijstje met producten te zien, welke zij verplicht dienden aan te schaffen. Op die manier zou 

het winkelbezoek als een taak ervaren moeten worden. Dit gevoel werd echter niet 

bevraagd bij respondenten tijdens de enquête, waardoor eveneens geen manipulatiecheck 

uitgevoerd kon worden. Huidig onderzoek kan dus aan de misvatting lijden dat het winkelen 

voor boodschappen als een plezier beschouwd werd. Aangezien de motivatieoriëntatie een 

belangrijke modererende variabele is op de relatie tussen arousal en pleasure, kan dit de 

basishypothese daaromtrent significant veranderen. Hoge (resp. lage) arousal leidt immers 

tot een lage (resp. hoge) pleasure onder invloed van een doelgerichte motivatie. Indien de 

winkelsimulatie als een recreatieve taak beschouwd wordt, veranderd de negatieve relatie 

van arousal op pleasure echter in een positieve. Wegens de cruciale invloed van deze 

motivatieoriëntatie, zou het dus aangeraden zijn om een manipulatiecheck uit te voeren en 

respondenten naar hun gevoel van motivatie te ondervragen in de vragenlijst.  
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Indien dit studieonderwerp verder uitgediept zou worden, is het aangewezen om enkele 

aanbevelingen te formuleren. Deze zouden de validiteit van het onderzoek ten goede komen 

en hebben het potentieel om de resultaten meer uitgesproken en generaliseerbaar te 

maken. Hieronder volgen enkele oplossingen voor de beperkingen van het huidig onderzoek.  

Vooreerst moet de algemene onderzoeksopzet onder de loep genomen worden. De keuze 

van een experimentele studie boven een veldonderzoek werd in huidige studie vanuit 

praktische redenen en validiteit gemaakt. Er is namelijk een groot gevaar voor externe 

invloeden, welke niet gecontroleerd kunnen worden in een echte winkelsituatie. Hoewel 

deze nadelen de (interne) validiteit significant beperken, zijn er wel grote voordelen aan een 

veldonderzoek in de supermarkt zelf verbonden. Het gedrag van respondenten wordt 

objectief gemeten, in tegenstelling tot het afnemen van een vragenlijst wat afhangt van de 

eerlijkheid van de proefpersonen. Een winkelsituatie kan bovendien moeilijk gesimuleerd 

worden, zeker via louter foto’s van rayons en producten, en fictief geld dat uitgegeven mag 

worden. Onderzoekers in de huidige studie merkten bijgevolg op dat er geen uitgebreid 

denkproces aan de productkeuzes voorafging, en respondenten het zeer moeilijk vonden om 

zich in te leven in de situatie en vervolgens vragen te beantwoorden over loyaliteit, evaluatie 

winkel, pleasure en arousal,… Daarbovenop werd de doelgerichte motivatieoriëntatie 

mogelijks niet als dusdanig ervaren. Proefpersonen zagen het boodschappenlijstje misschien 

niet als een indicatie voor echt taakgericht de winkel te bezoeken. Rekening houdend met 

deze bundel aan beperkingen verbonden aan een experimentele opzet, kan er overwogen 

worden om dit onderzoek opnieuw uit te voeren, deze maal in een supermarkt zelf. Het 

gedrag van de proefpersonen kan daarbovenop zelfs bestudeerd worden via observatie, 

zonder hun weten ervan. Dit zou zorgen voor meer eerlijke resultaten. 

Wanneer de experimentele condities onder de loep genomen worden, kunnen nog 

verschillende andere beperkingen vermeld en opgelost worden. Ten eerste is het immer 

aangewezen om meer in-store cues in het onderzoek op te nemen. De huidige studie vond 

veel motivaties om extra onafhankelijke variabelen toe te voegen om het beeld meer 

overtuigend te maken. Voorgaande literatuur haalt namelijk altijd het concept van 

atmospherics naar boven, wat het opzetten van een volledige ervaring impliceert door 
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zoveel mogelijk aspecten van een omgeving te controleren. Het toevoegen van vaak 

afzonderlijk bestudeerde aspecten zoals geur of lay-out van de winkel aan deze studie zou 

bijgevolg tot interessante conclusies komen, zowel in de zin van hoofdeffecten als interactie-

effecten. Ten tweede lijdt deze studie aan een beperkte externe generaliseerbaarheid 

wegens de beperkt gevarieerde waaier aan respondenten, met name voornamelijk 

studenten (77%). Het zou dus voordelig kunnen zijn om de profielen van de proefpersonen 

meer te variëren om een breder en meer betrouwbaar beeld te krijgen van de populatie 

‘klanten van een supermarkt’. Hiervoor zou men voor de specifieke supermarkt kunnen gaan 

kijken wat het gemiddelde publiek is. Daartegenover is er ook de mogelijkheid om 

toekomstig onderzoek uit te voeren op het meest voorkomende en hoogst consumerende 

klantenprofiel, en zo te focussen op de belangrijkste consumenten. Ten derde dienen de 

waarden die de gecontroleerde variabelen (muziek, kleur en temperatuur) aannemen, 

voldoende van elkaar te verschillen. Onderzoekers veronderstellen dat dit voor temperatuur 

hier niet het geval was. Onder de prachtige weercondities waarin het experiment zich 

afspeelde, werd de koude conditie (17°C) niet als koud ervaren, maar eerder als aangenaam 

verfrissend. Dit simuleerde de koelafdeling van een supermarkt bijgevolg niet voldoende, en 

zou de niet significante resultaten omtrent temperatuur mogelijks verklaren. Indien dit 

onderzoek opnieuw uitgevoerd wordt in de toekomst, raden onderzoekers aan om de 

temperaturen nog extremere waarden te laten aannemen en het experiment tijdens meer 

neutrale weersomstandigheden te laten doorgaan. In de huidige studie was dit niet mogelijk 

wegens de korte tijdspanne ervan. 

Een laatste en misschien belangrijkste aanbeveling is het nader bestuderen van de 

onderlinge relatie tussen arousal en pleasure. Zoals reeds vermeld in de literatuurstudie 

bestaat hieromtrent enige discussie. Pleasure en arousal (en dominance) worden vaak als 

één factor bekeken in onderzoeksmodellen onder de noemer van ‘emotional states’, welke 

dan de relatie van stimuli op cognitieve, conatieve en affectieve reacties mediëren. 

Tegenstanders van deze opbouw argumenten dat arousal en pleasure wel een causale 

relatie hebben, bepaald door de modererende variabele ‘motivatieoriëntatie’. Zij stellen dat 

hoge (lage) arousal in een recreationele situatie tot hoge (lage) pleasure leidt, in een 

doelgerichte situatie geldt het omgekeerde. Een hoge (lage) arousal zorgt dan voor lage 

(hoge) pleasure. Deze laatste stelling werd dan ook de theoretische basis van het huidige 

onderzoek. Consumenten ervaren een supermarkt als aangenamer indien het niveau van 
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arousal relatief laag is. De doelgerichte situatie hield hier een boodschappenlijstje met 

verplichte aankopen in. Hoewel deze opbouw door sommige literatuur bevestigd wordt, kon 

deze studie de relatie tussen arousal en pleasure niet eenduidig aantonen. Conclusies 

hieromtrent varieerden echter in verschillende richtingen. Dit toont aan dat de huidige 

theoretische opbouw nader onderzocht dient te worden, vooraleer enige bevindingen over 

deze variabelen op het consumentengedrag gemaakt kunnen worden. Samenvattend kan 

dus gesteld worden dat het aan te raden is om de relatie tussen de ‘emotional states’ nader 

te onderzoeken, alvorens uitspraken te doen over hun impact op het aankoopgedrag. 
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In de huidige studie is verder onderzoek gedaan naar de invloed van drie experimentele 

variabelen op het koopgedrag, zowel apart als in interactie met elkaar. Deze drie variabelen 

zijn kleur, muziek en temperatuur. Er werd verondersteld dat deze effecten van de 

experimentele condities op het koopgedrag verlopen via twee tussenstappen, namelijk eerst 

arousal en daarna pleasure.  De analyse van het experiment was gebaseerd op zes 

hypothesen. De hypothesen en hun conclusies worden hieronder kort samengevat.   

De eerste hypothese handelde over het verband tussen de modererende variabelen 

pleasure en arousal. Deze hypothese stelde dat hoge (resp. lage) arousal leidt tot lage (resp. 

hoge) pleasure. Ten gevolge van het huidige experiment, kan hier als conclusie gesteld 

worden dat er geen rechtlijnige (negatieve) relatie is tussen pleasure en arousal, en dat 

pleasure niet noodzakelijk rechtstreeks volgt uit arousal.   

De tweede hypothese uit dit onderzoek behandelde muziek. Er werd gesteld dat snelle 

muziek een hoger niveau van arousal veroorzaakt dan trage muziek. Deze hypothese kan 

bevestigd worden.   

De derde hypothese ging ervan uit dat respondenten een hoger niveau van arousal ervaren 

bij warme achtergrondkleuren dan bij koude achtergrondkleuren. Deze hypothese werd 

verworpen. Er kon namelijk geen significante relatie tussen de achtergrondkleur en arousal 

vastgesteld worden.   

Hypothese vier ging dan weer dieper in op de interactie tussen de experimentele variabelen 

muziek en kleur. Hieruit kan door middel van het huidige onderzoek het volgende bevestigd 

worden . De interactie tussen een koude kleur en een snelle muziek die een hoge arousal 

veroorzaakt, levert een hoger niveau van arousal op dan deze twee oorspronkelijke niveaus 

van arousal apart. Het tweede deel van de vierde hypothese moet daarentegen verworpen 

worden. De interactie van een trage muziek en een warme kleur, die beiden apart tot een 

laag niveau van arousal leiden, levert geen lager niveau van arousal op dan deze twee 

oorspronkelijke niveaus apart.   

De vijfde hypothese van dit model ging dieper in op de belangrijkste experimentele variabele 

van dit model, namelijk temperatuur. Deze veronderstelde geen significant verschil in 

arousal bij de respondenten na een blootstelling aan een neutrale of koude temperatuur. Na 

de analyse van de resultaten van het huidige experiment kan deze hypothese aanvaard 
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worden. Er is geen significant verschillend effect op arousal tussen een neutrale en koude 

omgevingstemperatuur.  

De focus van de zesde en laatste hypothese van dit onderzoeksmodel lag op de relatie 

tussen pleasure en consumentengedrag. Deze hypothese werd opgedeeld in twee delen en 

stelde dat een hoog niveau van pleasure een positief effect heeft op 

consumentengedragingen en ze stelde het omgekeerde bij een lage pleasure. Deze 

hypothese kon grotendeels bevestigd worden, enkel voor de consumentenreacties 

aankoopbedrag en aankoopvolume werd geen significant effect vastgesteld.  

Aangezien de hoofdonderzoeksvraag van deze studie handelt omtrent de experimentele 

variabele temperatuur, wordt in wat volgt iets dieper ingegaan op deze variabele. Zoals 

reeds geconcludeerd bij de vijfde hypothese, is de omgevingstemperatuur niet significant 

van invloed op arousal. Echter, wanneer de relatie tussen temperatuur en de 

consumentengedragingen in detail bestudeerd werd, kon er wel een significante invloed van 

temperatuur op loyaliteit vastgesteld worden. Er is namelijk geconcludeerd dat de loyaliteit 

van de consumenten hoger is bij een koude omgevingstemperatuur dan bij een warme 

temperatuur. Op de andere consumentengedragingen was de temperatuur niet significant 

van invloed. Consumenten gaan bijgevolg niet sneller door de winkel wandelen bij een 

koude temperatuur. Ook de keuze van de producten werd niet beïnvloed door de 

winkeltemperatuur. Als dieper ingegaan wordt op de vraag of het voordeliger is om de 

verwarming van de supermarkt een graadje hoger of lager te zetten, kan de volgende 

aanbeveling geformuleerd worden. Zoals hierboven reeds geformuleerd, heeft temperatuur 

enkel een significante invloed op loyaliteit. Als de temperatuur laag is, verhoogt de loyaliteit. 

De temperatuur in de supermarkt hoger zetten heeft dus geen zin, dit is een extra kost voor 

het winkelmanagement en het levert geen positieve effecten op. De temperatuur verlagen 

daarentegen heeft wel zin, de loyaliteit verbetert erdoor en daarbovenop is het een cruciaal 

onderdeel van het strategisch beleid van kostenminimalisatie voor retailmanagers.  

Als dieper ingegaan wordt op de interactie tussen de drie bestudeerde experimentele 

variabelen samen, kunnen de volgende conclusies gemaakt worden. De interactie van 

muziek, kleur en temperatuur heeft een significant effect op arousal. Bij een koude 

winkeltemperatuur en koude kleuren, hebben de respondenten in dit experiment een 

significant hoger niveau van arousal ervaren bij snelle muziek dan bij trage muziek. Verder 
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zorgt de combinatie van een koude temperatuur en een snelle achtergrondmuziek ervoor 

dat de respondenten bij een koude achtergrondkleur significant meer arousal ervaren dan 

bij een warme achtergrondkleur. Verder leverde de interactie tussen de drie experimentele 

variabelen geen significante resultaten op.  

In de loop van deze studie werd door de onderzoekers een hele reeks van beperkingen 

geformuleerd die de validiteit en generaliseerbaarheid van de resultaten kunnen 

belemmeren. Om te beginnen zorgt de experimentele opzet ervoor dat deze resultaten niet 

zomaar toe te passen zijn in de realiteit aangezien met verschillende variabelen geen 

rekening is gehouden. Het opgezette scenario kan er bovendien voor zorgen dat 

consumenten zich anders gedragen dan ze in een echte supermarkt zouden doen. Het feit 

dat de respondenten de aankopen niet deden met hun eigen, echte geld kan de resultaten 

eveneens vertekend hebben. Ook in verband met de keuzes en de opvallendheid van de 

verschillende condities kunnen opmerkingen gemaakt worden. In verband met muziek 

bijvoorbeeld, zorgde de keuze van jazzmuziek voor enige problemen, de manipulatie was 

namelijk te opvallend. Op gebied van kleur kon opgemerkt worden dat de kleuren via de 

achtergrond op het computerscherm onvoldoende opvallend aanwezig waren. Omtrent de 

temperatuur was de periode van het experiment niet ideaal, de eerste lentewarmte zorgde 

ervoor dat koud eerder als aangenaam koel bestempeld werd. Ook de doelgerichte 

motivatieoriëntatie, die gemanipuleerd werd aan de hand van het opgelegde 

boodschappenlijstje, sloot niet uit dat de opdracht door sommige respondenten als 

recreatief bestempeld werd. Het feit of de motivatieoriëntatie doelgericht of recreatief is, 

kan enorm van invloed zijn op de uitkomsten van het onderzoek. Verder was de supermarkt 

Colruyt mogelijks te sterk aanwezig in de vragenlijst, wat de antwoorden van de 

respondenten ook sterk kan beïnvloed hebben. De laatste beperking van deze studie heeft 

te maken met het soort winkel en de soort respondenten die deelnamen aan het 

experiment. Het onderzoek vond plaats in een supermarkt, wat ervoor zorgt dat de 

resultaten niet zomaar toepasbaar zijn in een ander soort winkel. Verder werden de 

vragenlijsten grotendeels bij studenten afgenomen, die mogelijks andere 

aankoopgewoonten hebben dan oudere mensen. 

Tenslotte werden nog enkele richtlijnen voor verder onderzoek geformuleerd, die kunnen 

zorgen voor een betere externe generaliseerbaarheid van de resultaten. Om te beginnen kan 
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men overwegen om het experiment te laten plaatsvinden in een echte supermarktomgeving, 

eventueel zonder medeweten van de deelnemende consumenten. Ook de doelgerichte 

motivatieoriëntatie zou op die manier beter te manipuleren zijn. Verder kan het toevoegen 

van meer in-store cues zorgen voor meer extern valide resultaten aangezien dit leidt tot een 

meer representatieve voorstelling van de realiteit. Een meer heterogene groep van 

respondenten kan eveneens een aanbeveling zijn in toekomstig onderzoek. Een echte 

supermarkt heeft namelijk uiteenlopende klantenprofielen. De laatste en belangrijkste 

aanbeveling die kon geformuleerd worden na deze studie omvat de nood aan een 

diepgaander onderzoek omtrent de relatie tussen arousal en pleasure. In huidige studie was 

deze relatie niet eenduidig wat het maken van algemene conclusies soms bemoeilijkte. In de 

literatuur zijn momenteel verschillende tegenstrijdige theorieën besproken, dus voordat er 

dieper kan ingegaan worden op dit onderwerp zou men hier tot een consensus dienen te 

komen.  
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 BIJLAGE 1: Enquêtes 
 

1.1 Pretest 

 

Kleur en Muziek 

Inleiding 
 
Beste respondent, 
 
Hieronder vindt u de vragenlijst voor de pretest van ons thesisonderzoek.  
Dit onderzoek zal slechts 5 minuten in beslag nemen.  
 
Alvast bedankt voor uw medewerking, 
 
Charlotte Dhont en Marjon Marchand  
Master studenten Toegepaste Economische Wetenschappen - Marketing, 
Universiteit Gent 
 
Demografische vragen 
Wat is uw leeftijd?  

 
 
Wat is uw geslacht?  

Man  

Vrouw  
 
 
Wat is uw status?  

Pendelstudent  

Kotstudent  

Werkend  

Werkstudent  

Gepensioneerd  

Werkloos  

Andere, namelijk  
 
 
 
 
 



 
X 

 
Kleur 1 
 

 
 
Hoe evalueert u deze kleur?  
Hoe evalueert u deze kleur? 

Warm           
Koud 

 
Welke gevoelens wekt deze kleur in u op?  
Welke gevoelens wekt deze kleur in u op? 

Gelukkig           
Ongelukkig 

Opgetogen           
Geïrriteerd 

Tevreden           
Ontevreden 

Voldaan           
Melancholisch 

Hoopvol           
Wanhopig 

Ontspannen           
Verveeld 

Onstuimig           
Sloom 

Zenuwachtig           
Saai 

Levendig           
Levensloos 

Stimulerend           
Ontspannen 

Opgewonden           
Kalm 

Wakker           
Slaperig 

 
Kleur 2 
 

 
 
Hoe evalueert u deze kleur?  



 
XI 

Hoe evalueert u deze kleur? 

Warm   
        

Koud 

 
Welke gevoelens wekt deze kleur in u op?  
Welke gevoelens wekt deze kleur in u op? 

Gelukkig           
Ongelukkig 

Opgetogen           
Geïrriteerd 

Tevreden           
Ontevreden 

Voldaan           
Melancholisch 

Hoopvol   
        

Wanhopig 

Ontspannen   
        

Verveeld 

Onstuimig   
        

Sloom 

Zenuwachtig   
        

Saai 

Levendig   
        

Levensloos 

Stimulerend   
        

Ontspannen 

Opgewonden           
Kalm 

Wakker           
Slaperig 

Muziek 1 
  
Klik hier om het te beluisteren. 
 
Hoe evalueert u dit muziekstuk?  

Traag           
Snel 

 
Welke gevoelens wekt dit muziekstuk in u op?  
Welke gevoelens wekt dit muziekstuk in u op? 

Gelukkig           
Ongelukkig 

Opgetogen           
Geïrriteerd 

Tevreden           
Ontevreden 

Voldaan           
Melancholisch 

Hoopvol           
Wanhopig 

Ontspannen           
Verveeld 

Ontstuimig           
Sloom 

Zenuwachtig           
Saai 

Levendig           
Levensloos 

Stimulerend           
Ontspannen 

Opgewonden           
Kalm 

Wakker           
Slaperig 

Muziek 2 
 
 
Klik hier om het muziekstuk te beluisteren. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=_qry3CJX58A&context=C47b2895ADvjVQa1PpcFN35eLoHmuO3VhK8B9gXDYNJWE885z1mwQ=
http://www.youtube.com/watch?v=AAYA-XBR1LE&context=C4fc64dfADvjVQa1PpcFN35eLoHmuO3e5kelrFA5NiWgtaOuWhaRU=
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Hoe evalueert u dit muziekstuk?  

Traag   
        

Snel 

 
Welke gevoelens wekt dit muziekstuk in u op?  
Welke gevoelens wekt dit muziekstuk in u op? 

Gelukkig           
Ongelukkig 

Opgetogen           
Geïrriteerd 

Tevreden           
Ontevreden 

Voldaan           
Melancholisch 

Hoopvol   
        

Wanhopig 

Ontspannen   
        

Verveeld 

Ontstuimig   
        

Sloom 

Zenuwachtig   
        

Saai 

Levendig   
        

Levensloos 

Stimulerend   
        

Ontspannen 

Opgewonden           
Kalm 

Wakker           
Slaperig 

Block 5 
 
Bedankt voor uw deelname aan ons onderzoek.  
 
Wanneer u in de toekomst nog wenst deel te nemen aan onderzoek van de vakgroep Marketing van 
de UGent, kan u zich registreren voor het on-line onderzoekspanel. 
Geïnteresseerd? klik dan HIER om je te registreren. U zal dan regelmatig uitgenodigd worden om aan 
onderzoek van de vakgroep deel te nemen. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Charlotte Dhont en Marjon Marchand 
 
 

Temperatuur 

Pretest temperatuur 
 
Beste respondent, 
 
Hieronder vindt u de vragenlijst voor de pretest van ons thesisonderzoek.  
Dit onderzoek zal slechts 5 minuten in beslag nemen.  
 
Alvast bedankt voor uw medewerking, 
 
Charlotte Dhont en Marjon Marchand  
Master studenten Toegepaste Economische Wetenschappen - Marketing, 
Universiteit Gent 
 
Wat is uw leeftijd?  

http://www.cb.ugent.be/nl/formulier.htm
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Wat is uw geslacht?  

Man  

Vrouw  
 
 
Wat is uw status?  

Pendelstudent  

Kotstudent  

Werkend  

Werkstudent  

Gepensioneerd  

Werkloos  

Andere, namelijk  
 
 
Hoe evalueert u de temperatuur die u nu voelt?  

Warm           
Koud 

 
 
Welke gevoelens wekt deze temperatuur in u op? 

Gelukkig           
Ongelukkig 

Opgetogen           
Geïrriteerd 

Tevreden           
Ontevreden 

Voldaan           
Melancholisch 

Hoopvol           
Wanhopig 

Ontspannen           
Verveeld 

Onstuimig           
Sloom 

Zenuwachtig           
Saai 

Levendig           
Levensloos 

Stimulerend           
Ontspannen 

Opgewonden           
Kalm 

Wakker           
Slaperig 

 
Hoe evalueert u de temperatuur die u nu voelt?  

Warm           
Koud 

 
Welke gevoelens wekt deze temperatuur in u op?  

Gelukkig           
Ongelukkig 

Opgetogen           
Geïrriteerd 
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Tevreden   
        

Ontevreden 

Voldaan   
        

Melancholisch 

Hoopvol   
        

Wanhopig 

Ontspannen           
Verveeld 

Onstuimig           
Sloom 

Zenuwachtig           
Saai 

Levendig           
Levensloos 

Stimulerend           
Ontspannen 

Opgewonden   
        

Kalm 

Wakker   
        

Slaperig 

 
Bedankt voor uw deelname aan ons onderzoek.  
 
Wanneer u in de toekomst nog wenst deel te nemen aan onderzoek van de vakgroep Marketing van 
de UGent, kan u zich registreren voor het on-line onderzoekspanel. 
Geïnteresseerd? klik dan HIER om je te registreren. U zal dan regelmatig uitgenodigd worden om aan 
onderzoek van de vakgroep deel te nemen. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Charlotte Dhont en Marjon Marchand 
 

http://www.cb.ugent.be/nl/formulier.htm
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1.2 Hoofdonderzoek 

 

  
Beste respondent,  
 
Hieronder vindt u de vragenlijst voor het hoofdonderzoek van onze masterproef. 
Deze studie zal slechts 15 minuten in beslag nemen. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Charlotte Dhont en Marjon Marchand, 
Master studenten Toegepaste Economische Wetenschappen - Marketing, 
Universiteit Gent 
 
Op welke locatie vult u deze vragenlijst in?  

Gent  

Drongen  
 
Wat is uw geslacht?  

Vrouw  

Man  
 
Wat is uw leeftijd?  

 
 
Wat is uw status?  

Pendelstudent  

Kotstudent  

Werkend  

Werkstudent  

Gepensioneerd  

Werkloos  

Andere  
 
Wat vindt u van het budget dat u, gemiddeld genomen, ter beschikking heeft om inkopen te doen in 
de supermarkt? 
Onvoldoende, ik moet altijd 
grondig overwegen wat ik zal 
kopen en goed op de prijzen van 
producten letten. 

          

Voldoende, in de supermarkt kan 
ik eigenlijk kopen wat ik wil 
zonder daarbij op de prijzen te 
moeten letten. 

 
Hoe vaak gaat u naar een supermarkt? Kies het meest passende antwoord.  

Nooit  
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Minder dan 1 keer per jaar  

1 keer per jaar  

Meer dan een keer per jaar, maar niet maandelijks.  

1 keer per maand  

Meer dan 1 keer per maand, maar niet wekelijks.  

Wekelijks  

Meer dan een keer per week, maar niet dagelijks.  

Dagelijks  

Meer dan 1 keer per dag.  
 
U ziet voor u een boodschappenlijstje met allerlei producten. U moet ervan uitgaan dat u met dit 
boodschappenlijstje in de supermarkt rondloopt en u moet dus alles kopen dat erop staat. Indien er 
geen merk vermeld is maar bijvoorbeeld enkel een productcategorie, dan mag u zelf kiezen welk 
product u koopt. Het is toegelaten om extra zaken te kopen of meerdere merken binnen één 
categorie. Probeer u tijdens deze opdracht zo goed mogelijk voor te stellen dat u in een echte 
supermarkt aankopen doet.  
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U wandelt nu de rayon met koekjes binnen, kies hieronder de gewenste producten uit aan de hand 
van het boodschappenlijstje.  

 

 

 
€ 1,45 / st 
€ 12,32 / kg  

 

 

 
€ 1,94 / st 
€ 5,97 / kg  

 

 

 
€ 0,57 / st 
€ 2,28 / kg  

 

 
€ 2,45 / st 
€ 5,44 / kg  

 

 

 
€ 1,85 /  st 
€ 8,22 / kg  

 

 
€0,76/st 
€1,90/kg  

 

  
€ 3,96 / st 
€ 14,14 / kg  

 

 
€ 2,14 / st 
€ 9,55 / kg  

 
 
€ 1,08/st 
€ 5,40 / kg  

 

  
€ 1,20 / st 
€ 4,00 / kg  

 

 

 
€ 2,18 / st 
€ 7,27 / kg  

 

 
€ 6,49 / st 
€ 19,97 / kg  



 
XVIII 

 

  
€ 2,36 / st 
€ 2,36 / kg  

 

 

 
€ 1,51 / st 
€ 5,03 / kg  

 

 
€ 7,15 / st 
€ 14,30 / kg  

 

  
€ 3, 34 / st 
€ 3,34 / kg  

        

 
 

 
  
U wandelt nu de rayon met drank binnen, kies hieronder de gewenste producten uit aan de hand van 
het boodschappenlijstje.  
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€ 2,16 / st 
€ 1,08 / l  

 

   
€ 0,94 / st 
€ 0,94 / l  

 

  
€ 0,68 / st 
€ 0,68 / l  

 

 
€ 1,01 / st 
€ 0,67 / l  

 

   
€ 1,32 / st 
€ 0;66 / l  

 

    
€ 0,54 / st 
€ 0,54 / l  

 

  
€ 1,34 / st 
€ 1,34 / l  

 

 
€ 0,79 / st 
€ 0,79 / l  

 

  
€ 0,42 / st 
€ 0, 28 / l  

 

  
€ 1,03 / st 
€ 1,03 / l  

 

  
€ 1,84 / st 
€ 1,84 / l  

 

 
€ 0,27 / st 
€ 0,18 / l  
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U wandelt nu de rayon met zuivel binnen, kies hieronder de gewenste producten uit aan de hand van 
het boodschappenlijstje. 

 

 

 
€ 3,63 / st 
€ 6,05 / kg  

 

 
€ 1,88 / st 
€ 3,76 / kg  

 

 

 
€ 4,48 / st 
€ 4,48 / kg  

 

 

 
€ 3,32 / st 
€ 3,32 / kg  

 

 

 
€ 2,28 / st 
€ 4,96 / kg  

 

 
€ 2,34 / st 
€ 11,70 / kg  



 
XXI 

 

 

 
€ 2,28 / st 
€ 2,28 / kg  

 

 

 
€ 2,38 / st 
€ 4,76 / kg  

 

 
€ 1,88 / st 
€ 4,70 / kg  

 

  
€ 0,98 / st 
€ 0,98 / l  

 

 

 
€ 4,47 / st 
€ 2,98 / kg  

 

 
€ 0,52 / st 
€ 3,71 / kg  

 

 

 
€ 1,45 / st 
€ 3,02 / kg  

 

 

 
€ 2,11 / st 
€ 1, 41 / kg  

 

 
€ 2,78 / st 
€ 19,86 / kg  

 

 

 

        



 
XXII 

€ 1,68 / st 
€ 14,00 / kg  

 
 
Hoe zou u deze winkel in zijn totaliteit evalueren? 

Deze winkel is duur           
Deze winkel is goedkoop 

Deze winkel is mooi           
Deze winkel is lelijk 

Deze winkel is stresserend           
Deze winkel is niet stresserend 

Deze winkel is uitnodigend           
Deze winkel is niet uitnodigend 

Deze winkel is stijlvol   
        

Deze winkel is niet stijlvol 

Deze winkel is saai   
        

Deze winkel is niet saai 

Deze winkel is druk   
        

Deze winkel is niet te druk 

Deze winkel is sfeervol   
        

Deze winkel is niet sfeervol 

Deze winkel is stimulerend   
        

Deze winkel is niet stimulerend 

Deze winkel is vervelend           
Deze winkel is niet vervelend 

Deze winkel is enerverend           
Deze winkel is niet enerverend 

Deze winkel is prikkelend           
Deze winkel is niet prikkelend 

Deze winkel is verrassend           
Deze winkel is niet verrassend 

Deze winkel is opwindend   
        

Deze winkel is niet opwindend 

Deze winkel is irriterend           
Deze winkel is niet irriterend 

Deze winkel is ontspannend           
Deze winkel is niet ontspannend 

  
Hoe zou u de producten in deze winkel evalueren? 

De producten zijn gunstig           
De producten zijn ongunstig 

De producten hebben hoge 
prijzen 

          
De producten hebben lage prijzen 

De producten zijn aangenaam           
De producten zijn onaangenaam 

De producten zijn goed           
De producten zijn slecht 

De producten zijn aantrekkelijk           
De producten zijn onaantrekkelijk 

De producten hebben een hoge 
kwaliteit 

          
De producten hebben een lage 
kwaliteit 

De producten hebben een goede 
prijs/kwaliteit verhouding 

          
De producten hebben een slechte 
prijs/kwaliteit verhouding 

Loyaliteit 
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Duid aan in hoeverre u akkoord bent met volgende stellingen.  

 
          
          
          
          
          
          
          
          
 
Volgens welke criteria hebt u over het algemeen bovenstaande aankoopbeslissingen gemaakt? 
(Meerdere antwoorden zijn mogelijk)  

 Laagste prijs   Aantrekkelijke verpakking   Biologisch  

 Prijs/kwaliteit verhouding   Promotie op verpakking   Hoeveelheid per verpakking  

 Bekendheid merk   Gewoonte   

Andere, namelijk 

 

 Imago merk          

 
Welke gevoelens had u tijdens het bezoek aan deze virtuele winkel? 

Gelukkig           
Ongelukkig 

Opgetogen           
Geïrriteerd 

Tevreden           
Ontevreden 

Voldaan           
Melancholisch 

Hoopvol           
Wanhopig 

Ontspannen           
Verveeld 

Onstuimig           
Sloom 

Zenuwachtig           
Saai 
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Levendig   
        

Levensloos 

Stimulerend   
        

Ontspannen 

Opgewonden   
        

Kalm 

Wakker           
Slaperig 

Block 8 
 
Heeft u de winkel van op de foto's herkend?  

Ja, namelijk  

Nee  
 
Hoe vaak winkelt u in Colruyt?  

Nooit  

Enkele keren per jaar  

Maandelijks  

Wekelijks  

Enkele keren per week  

Dagelijks  
 
In welke supermarkt winkelt u regelmatig?  

 
Delhaize  

 
Aldi  

 
Carrefour  

 
Lidl  

 
Colruyt  

 
Match  

 Spar   
Buurtwinkel (Delhaize Proxy, Carrefour 
Express,...)  

 GB   Andere, namelijk  
 
Hoe evalueert u de temperatuur die u nu voelt in deze kamer? 

Warm           
Koud 

 
Had u voor bovenstaande vraag al stilgestaan bij de temperatuur in deze virtuele winkel?  

Ja  

Nee  
 
Had u voor deze vraag opgemerkt dat er achtergrondmuziek afgespeeld wordt in de virtuele winkel?  

Ja  

Nee  
 
Hoe evalueert u dit muziekstuk? 

Traag           
Snel 

 
Had u voor deze vraag opgemerkt dat deze vragenlijst een achtergrondkleur bevat?  
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Ja  

Nee  
 
Hoe evalueert u deze kleur? 

Warm           
Koud 

 
Bedankt voor uw deelname aan ons onderzoek.  
 
Wanneer u in de toekomst nog wenst deel te nemen aan onderzoek van de vakgroep Marketing van 
de UGent, kan u zich registreren voor het on-line onderzoekspanel. 
Geïnteresseerd? klik dan HIER om je te registreren. U zal dan regelmatig uitgenodigd worden om aan 
onderzoek van de vakgroep deel te nemen. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Charlotte Dhont en Marjon Marchand 

http://www.cb.ugent.be/nl/formulier.htm
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 BIJLAGE 2: Output SPSS 
 

Pretest Temperatuur 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Hoe evalueert u de temperatuur 

die u nu voelt?-Warm:Koud 

2,55 20 ,999 ,223 

Hoe evalueert u de temperatuur 

die u nu voelt?-Warm:Koud 

5,10 20 1,021 ,228 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Hoe evalueert u de temperatuur die u nu 

voelt?-Warm:Koud & Hoe evalueert u de 

temperatuur die u nu voelt?-Warm:Koud 

20 ,150 ,529 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Hoe evalueert u 

de temperatuur 

die u nu voelt?-

Warm:Koud - Hoe 

evalueert u de 

temperatuur die u 

nu voelt?-

Warm:Koud 

-2,550 1,317 ,294 -3,166 -1,934 -8,660 19 ,000 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
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Pair 

1 

Welke gevoelens wekt deze 

temperatuur in u op?-

Gelukkig:Ongelukkig - Welke 

gevoelens wekt deze temperatuur in u 

op?-Gelukkig:Ongelukkig 

-

1,100 

1,334 ,298 -1,724 -,476 -

3,688 

19 ,002 

Pair 

2 

Welke gevoelens wekt deze 

temperatuur in u op?-

Opgetogen:Geïrriteerd - Welke 

gevoelens wekt deze temperatuur in u 

op?-Opgetogen:Geïrriteerd 

-

1,050 

1,146 ,256 -1,586 -,514 -

4,098 

19 ,001 

Pair 

3 

Welke gevoelens wekt deze 

temperatuur in u op?-

Tevreden:Ontevreden - Welke 

gevoelens wekt deze temperatuur in u 

op?-Tevreden:Ontevreden 

-,600 ,995 ,222 -1,066 -,134 -

2,698 

19 ,014 

Pair 

4 

Welke gevoelens wekt deze 

temperatuur in u op?-

Voldaan:Melancholisch - Welke 

gevoelens wekt deze temperatuur in u 

op?-Voldaan:Melancholisch 

-,900 1,210 ,270 -1,466 -,334 -

3,327 

19 ,004 

Pair 

5 

Welke gevoelens wekt deze 

temperatuur in u op?-

Hoopvol:Wanhopig - Welke gevoelens 

wekt deze temperatuur in u op?-

Hoopvol:Wanhopig 

-,350 1,496 ,335 -1,050 ,350 -

1,046 

19 ,309 

Pair 

6 

Welke gevoelens wekt deze 

temperatuur in u op?-

Ontspannen:Verveeld - Welke 

gevoelens wekt deze temperatuur in u 

op?-Ontspannen:Verveeld 

-,600 1,818 ,407 -1,451 ,251 -

1,476 

19 ,156 

Pair 

7 

Welke gevoelens wekt deze 

temperatuur in u op?-

Onstuimig:Sloom - Welke gevoelens 

wekt deze temperatuur in u op?-

Onstuimig:Sloom 

,850 1,531 ,342 ,133 1,567 2,482 19 ,023 

Pair 

8 

Welke gevoelens wekt deze 

temperatuur in u op?-

Zenuwachtig:Saai - Welke gevoelens 

wekt deze temperatuur in u op?-

Zenuwachtig:Saai 

,150 1,268 ,284 -,443 ,743 ,529 19 ,603 

Pair 

9 

Welke gevoelens wekt deze 

temperatuur in u op?-

Levendig:Levensloos - Welke 

gevoelens wekt deze temperatuur in u 

,000 1,835 ,410 -,859 ,859 ,000 19 1,000 
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op?-Levendig:Levensloos 

Pair 

10 

Welke gevoelens wekt deze 

temperatuur in u op?-

Stimulerend:Ontspannen - Welke 

gevoelens wekt deze temperatuur in u 

op?-Stimulerend:Ontspannen 

,550 1,638 ,366 -,216 1,316 1,502 19 ,150 

Pair 

11 

Welke gevoelens wekt deze 

temperatuur in u op?-

Opgewonden:Kalm - Welke gevoelens 

wekt deze temperatuur in u op?-

Opgewonden:Kalm 

,650 2,110 ,472 -,337 1,637 1,378 19 ,184 

Pair 

12 

Welke gevoelens wekt deze 

temperatuur in u op?-Wakker:Slaperig 

- Welke gevoelens wekt deze 

temperatuur in u op?-Wakker:Slaperig 

1,150 1,496 ,335 ,450 1,850 3,437 19 ,003 

 

Pretest Kleur en Muziek 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Factor_pleasure_blauw 3,4250 20 1,16413 ,26031 

Factor_pleasure_rood 3,1500 20 ,98661 ,22061 

Pair 2 Factor_arousal_blauw 4,1667 20 1,18716 ,26546 

Factor_arousal_rood 2,8167 20 ,98215 ,21962 

Pair 3 Factor_pleasure_1 3,4250 20 1,18652 ,26531 

Factor_pleasure_2 4,1333 20 1,21468 ,27161 

Pair 4 Factor_arousal_1 2,4500 20 ,85344 ,19084 

Factor_arousal_2 4,5000 20 1,18716 ,26546 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Factor_pleasure_blauw & 

Factor_pleasure_rood 

20 -,211 ,371 

Pair 2 Factor_arousal_blauw & 

Factor_arousal_rood 

20 -,038 ,875 

Pair 3 Factor_pleasure_1 & Factor_pleasure_2 20 ,032 ,895 

Pair 4 Factor_arousal_1 & Factor_arousal_2 20 -,003 ,990 

 

Paired Samples Test 
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Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Factor_pleasure_blauw 

- Factor_pleasure_rood 

,27500 1,67740 ,37508 -,51005 1,06005 ,733 19 ,472 

Pair 

2 

Factor_arousal_blauw 

- Factor_arousal_rood 

1,35000 1,56898 ,35083 ,61570 2,08430 3,848 19 ,001 

Pair 

3 

Factor_pleasure_1 - 

Factor_pleasure_2 

-,70833 1,67094 ,37363 -1,49036 ,07369 -

1,896 

19 ,073 

Pair 

4 

Factor_arousal_1 - 

Factor_arousal_2 

-

2,05000 

1,46409 ,32738 -2,73522 -1,36478 -

6,262 

19 ,000 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Hoe evalueert u deze kleur?-

Warm:Koud - Hoe evalueert u deze 

kleur?-Warm:Koud 

3,000 1,170 ,262 2,453 3,547 11,469 19 ,000 

Pair 

2 

Welke gevoelens wekt deze kleur in 

u op?-Gelukkig:Ongelukkig - Welke 

gevoelens wekt deze kleur in u op?-

Gelukkig:Ongelukkig 

,950 1,731 ,387 ,140 1,760 2,454 19 ,024 

Pair 

3 

Welke gevoelens wekt deze kleur in 

u op?-Opgetogen:Geïrriteerd - Welke 

gevoelens wekt deze kleur in u op?-

Opgetogen:Geïrriteerd 

,650 2,134 ,477 -,349 1,649 1,362 19 ,189 

Pair 

4 

Welke gevoelens wekt deze kleur in 

u op?-Tevreden:Ontevreden - Welke 

gevoelens wekt deze kleur in u op?-

Tevreden:Ontevreden 

,150 2,007 ,449 -,789 1,089 ,334 19 ,742 

Pair 

5 

Welke gevoelens wekt deze kleur in 

u op?-Voldaan:Melancholisch - 

Welke gevoelens wekt deze kleur in 

u op?-Voldaan:Melancholisch 

,050 1,905 ,426 -,842 ,942 ,117 19 ,908 

Pair 

6 

Welke gevoelens wekt deze kleur in 

u op?-Hoopvol:Wanhopig - Welke 

gevoelens wekt deze kleur in u op?-

,050 1,959 ,438 -,867 ,967 ,114 19 ,910 
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Hoopvol:Wanhopig 

Pair 

7 

Welke gevoelens wekt deze kleur in 

u op?-Ontspannen:Verveeld - Welke 

gevoelens wekt deze kleur in u op?-

Ontspannen:Verveeld 

-,200 2,419 ,541 -1,332 ,932 -,370 19 ,716 

Pair 

8 

Welke gevoelens wekt deze kleur in 

u op?-Onstuimig:Sloom - Welke 

gevoelens wekt deze kleur in u op?-

Onstuimig:Sloom 

2,050 1,538 ,344 1,330 2,770 5,960 19 ,000 

Pair 

9 

Welke gevoelens wekt deze kleur in 

u op?-Zenuwachtig:Saai - Welke 

gevoelens wekt deze kleur in u op?-

Zenuwachtig:Saai 

1,400 1,536 ,343 ,681 2,119 4,077 19 ,001 

Pair 

10 

Welke gevoelens wekt deze kleur in 

u op?-Levendig:Levensloos - Welke 

gevoelens wekt deze kleur in u op?-

Levendig:Levensloos 

1,550 1,820 ,407 ,698 2,402 3,808 19 ,001 

Pair 

11 

Welke gevoelens wekt deze kleur in 

u op?-Stimulerend:Ontspannen - 

Welke gevoelens wekt deze kleur in 

u op?-Stimulerend:Ontspannen 

1,300 1,780 ,398 ,467 2,133 3,266 19 ,004 

Pair 

12 

Welke gevoelens wekt deze kleur in 

u op?-Opgewonden:Kalm - Welke 

gevoelens wekt deze kleur in u op?-

Opgewonden:Kalm 

2,300 1,949 ,436 1,388 3,212 5,277 19 ,000 

Pair 

13 

Welke gevoelens wekt deze kleur in 

u op?-Wakker:Slaperig - Welke 

gevoelens wekt deze kleur in u op?-

Wakker:Slaperig 

1,200 2,441 ,546 ,058 2,342 2,199 19 ,040 

Pair 

14 

Hoe evalueert u dit muziekstuk?-

Traag:Snel - Hoe evalueert u dit 

muziekstuk?-Traag:Snel 

2,650 1,725 ,386 1,843 3,457 6,869 19 ,000 

Pair 

15 

Welke gevoelens wekt dit 

muziekstuk in u op?-

Gelukkig:Ongelukkig - Welke 

gevoelens wekt dit muziekstuk in u 

op?-Gelukkig:Ongelukkig 

-

1,100 

1,447 ,324 -1,777 -,423 -3,399 19 ,003 

Pair 

16 

Welke gevoelens wekt dit muziekstuk 

in u op?-Opgetogen:Geïrriteerd - 

Welke gevoelens wekt dit muziekstuk 

in u op?-Opgetogen:Geïrriteerd 

-,950 2,328 ,521 -2,039 ,139 -1,825 19 ,084 

Pair 

17 

Welke gevoelens wekt dit muziekstuk 

in u op?-Tevreden:Ontevreden - 

Welke gevoelens wekt dit muziekstuk 

-,700 2,055 ,459 -1,662 ,262 -1,524 19 ,144 
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in u op?-Tevreden:Ontevreden 

Pair 

18 

Welke gevoelens wekt dit muziekstuk 

in u op?-Voldaan:Melancholisch - 

Welke gevoelens wekt dit muziekstuk 

in u op?-Voldaan:Melancholisch 

-,500 1,670 ,373 -1,282 ,282 -1,339 19 ,196 

Pair 

19 

Welke gevoelens wekt dit muziekstuk 

in u op?-Hoopvol:Wanhopig - Welke 

gevoelens wekt dit muziekstuk in u 

op?-Hoopvol:Wanhopig 

-,500 2,090 ,467 -1,478 ,478 -1,070 19 ,298 

Pair 

20 

Welke gevoelens wekt dit muziekstuk 

in u op?-Ontspannen:Verveeld - 

Welke gevoelens wekt dit muziekstuk 

in u op?-Ontspannen:Verveeld 

-,500 1,987 ,444 -1,430 ,430 -1,125 19 ,274 

Pair 

21 

Welke gevoelens wekt dit muziekstuk 

in u op?-Ontstuimig:Sloom - Welke 

gevoelens wekt dit muziekstuk in u 

op?-Ontstuimig:Sloom 

-

2,150 

1,565 ,350 -2,883 -1,417 -6,143 19 ,000 

Pair 

22 

Welke gevoelens wekt dit muziekstuk 

in u op?-Zenuwachtig:Saai - Welke 

gevoelens wekt dit muziekstuk in u 

op?-Zenuwachtig:Saai 

-

2,200 

1,824 ,408 -3,054 -1,346 -5,395 19 ,000 

Pair 

23 

Welke gevoelens wekt dit muziekstuk 

in u op?-Levendig:Levensloos - 

Welke gevoelens wekt dit muziekstuk 

in u op?-Levendig:Levensloos 

-

2,250 

1,743 ,390 -3,066 -1,434 -5,772 19 ,000 

Pair 

24 

Welke gevoelens wekt dit muziekstuk 

in u op?-Stimulerend:Ontspannen - 

Welke gevoelens wekt dit muziekstuk 

in u op?-Stimulerend:Ontspannen 

-

1,350 

1,785 ,399 -2,185 -,515 -3,382 19 ,003 

Pair 

25 

Welke gevoelens wekt dit muziekstuk 

in u op?-Opgewonden:Kalm - Welke 

gevoelens wekt dit muziekstuk in u 

op?-Opgewonden:Kalm 

-

1,900 

1,683 ,376 -2,688 -1,112 -5,050 19 ,000 

Pair 

26 

Welke gevoelens wekt dit muziekstuk 

in u op?-Wakker:Slaperig - Welke 

gevoelens wekt dit muziekstuk in u 

op?-Wakker:Slaperig 

-

2,000 

1,522 ,340 -2,712 -1,288 -5,878 19 ,000 
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Factoranalyse Hoofdonderzoek 
 

1. AROUSAL 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

,702 ,703 6 

 

2. PLEASURE 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

,844 ,846 6 

 

3. LOYALITEIT 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

,640 ,638 6 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,246 74,862 74,862 2,246 74,862 74,862 

2 ,433 14,426 89,288    

3 ,321 10,712 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrix
a
 

 
Component 

1 

Duid aan in hoeverre u akkoord bent met volgende stellingen.-Als ik 

mijn inkopen wil doen, kom ik zeker naar deze supermarkt. 

,888 

Duid aan in hoeverre u akkoord bent met volgende stellingen.-Naar 

deze winkel kom ik graag snel terug. 

,865 

Duid aan in hoeverre u akkoord bent met volgende stellingen.-Als 

vrienden hun boodschappen willen doen, zou ik deze winkel aanraden. 

,843 
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Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

4. WINKELEVALUATIE 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

,837 ,833 16 

 

5. PRODUCTEVALUATIE 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

,849 ,851 5 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,153 63,057 63,057 3,153 63,057 63,057 

2 ,646 12,920 75,977    

3 ,542 10,836 86,813    

4 ,358 7,154 93,967    

5 ,302 6,033 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrix
a
 

 
Component 

1 

Hoe zou u de producten in deze winkel evalueren?-De producten zijn 

aantrekkelijk:De producten zijn onaantrekkelijk 

,859 

Hoe zou u de producten in deze winkel evalueren?-De producten zijn 

goed:De producten zijn slecht 

,849 

Hoe zou u de producten in deze winkel evalueren?-De producten zijn 

aangenaam:De producten zijn onaangenaam 

,827 

Hoe zou u de producten in deze winkel evalueren?-De producten 

hebben een hoge kwaliteit:De producten hebben een lage kwaliteit 

,715 

Hoe zou u de producten in deze winkel evalueren?-De producten zijn 

gunstig:De producten zijn ongunstig 

,706 
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Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

 

Pijl 2: Kleur, Muziek en Temperatuur op 
Consumentengedrag 

 

MANOVA 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent Variable 

Type III Sum 

of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Corrected Model Count_AantalProductenGekocht 28,287
a
 7 4,041 1,388 ,211 

Aankoopbedrag 131,802
b
 7 18,829 ,612 ,746 

Winkeltijd 118629,688
c
 7 16947,098 3,905 ,000 

Productevaluatie_Mean 4,142
d
 7 ,592 ,765 ,618 

Loyaliteit_Mean 23,000
e
 7 3,286 2,211 ,034 

Winkelevaluatie_Mean 2,524
f
 7 ,361 ,587 ,766 

Intercept Count_AantalProductenGekocht 19221,473 1 19221,473 6601,911 ,000 

Aankoopbedrag 70064,495 1 70064,495 2276,484 ,000 

Winkeltijd 7165843,143 1 7165843,143 1651,261 ,000 

Productevaluatie_Mean 6305,523 1 6305,523 8148,386 ,000 

Loyaliteit_Mean 4857,750 1 4857,750 3268,271 ,000 

Winkelevaluatie_Mean 3475,889 1 3475,889 5660,394 ,000 

Temperatuur_dummy Count_AantalProductenGekocht 7,654 1 7,654 2,629 ,106 

Aankoopbedrag 10,458 1 10,458 ,340 ,561 

Winkeltijd 1519,551 1 1519,551 ,350 ,555 

Productevaluatie_Mean ,008 1 ,008 ,010 ,920 

Loyaliteit_Mean 4,676 1 4,676 3,146 ,077 

Winkelevaluatie_Mean ,377 1 ,377 ,613 ,434 

Kleur_dummy Count_AantalProductenGekocht ,034 1 ,034 ,012 ,914 

Aankoopbedrag 15,870 1 15,870 ,516 ,473 

Winkeltijd 38146,631 1 38146,631 8,790 ,003 

Productevaluatie_Mean ,270 1 ,270 ,349 ,555 

Loyaliteit_Mean ,412 1 ,412 ,277 ,599 

Winkelevaluatie_Mean 1,096 1 1,096 1,785 ,183 

Muziek_dummy Count_AantalProductenGekocht ,118 1 ,118 ,040 ,841 

Aankoopbedrag 14,989 1 14,989 ,487 ,486 

Winkeltijd 19755,050 1 19755,050 4,552 ,034 
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Productevaluatie_Mean 2,785 1 2,785 3,599 ,059 

Loyaliteit_Mean 6,514 1 6,514 4,383 ,037 

Winkelevaluatie_Mean ,564 1 ,564 ,919 ,339 

Temperatuur_dummy 

* Kleur_dummy 

Count_AantalProductenGekocht 4,448 1 4,448 1,528 ,218 

Aankoopbedrag 57,883 1 57,883 1,881 ,172 

Winkeltijd 8204,715 1 8204,715 1,891 ,170 

Productevaluatie_Mean ,284 1 ,284 ,368 ,545 

Loyaliteit_Mean ,019 1 ,019 ,013 ,911 

Winkelevaluatie_Mean ,009 1 ,009 ,015 ,903 

Temperatuur_dummy 

* Muziek_dummy 

Count_AantalProductenGekocht 5,142 1 5,142 1,766 ,185 

Aankoopbedrag 25,565 1 25,565 ,831 ,363 

Winkeltijd 13011,387 1 13011,387 2,998 ,085 

Productevaluatie_Mean ,000 1 ,000 ,000 ,990 

Loyaliteit_Mean 7,462 1 7,462 5,020 ,026 

Winkelevaluatie_Mean ,099 1 ,099 ,160 ,689 

Kleur_dummy * 

Muziek_dummy 

Count_AantalProductenGekocht 10,022 1 10,022 3,442 ,065 

Aankoopbedrag 9,477 1 9,477 ,308 ,579 

Winkeltijd 29072,616 1 29072,616 6,699 ,010 

Productevaluatie_Mean ,563 1 ,563 ,728 ,394 

Loyaliteit_Mean 2,154 1 2,154 1,450 ,230 

Winkelevaluatie_Mean ,080 1 ,080 ,130 ,719 

Temperatuur_dummy 

* Kleur_dummy * 

Muziek_dummy 

Count_AantalProductenGekocht ,222 1 ,222 ,076 ,783 

Aankoopbedrag 1,676 1 1,676 ,054 ,816 

Winkeltijd 521,413 1 521,413 ,120 ,729 

Productevaluatie_Mean ,075 1 ,075 ,097 ,756 

Loyaliteit_Mean ,096 1 ,096 ,064 ,800 

Winkelevaluatie_Mean ,204 1 ,204 ,333 ,565 

Error Count_AantalProductenGekocht 669,645 230 2,912   

Aankoopbedrag 7078,825 230 30,778   

Winkeltijd 998112,161 230 4339,618   

Productevaluatie_Mean 177,983 230 ,774   

Loyaliteit_Mean 341,857 230 1,486   

Winkelevaluatie_Mean 141,237 230 ,614   

Total Count_AantalProductenGekocht 20048,000 238    

Aankoopbedrag 77758,904 238    

Winkeltijd 8378008,854 238    

Productevaluatie_Mean 6522,320 238    

Loyaliteit_Mean 5274,778 238    

Winkelevaluatie_Mean 3638,004 238    

Corrected Total Count_AantalProductenGekocht 697,933 237    

Aankoopbedrag 7210,628 237    
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Winkeltijd 1116741,848 237    

Productevaluatie_Mean 182,124 237    

Loyaliteit_Mean 364,858 237    

Winkelevaluatie_Mean 143,760 237    

a. R Squared = ,041 (Adjusted R Squared = ,011) 

b. R Squared = ,018 (Adjusted R Squared = -,012) 

c. R Squared = ,106 (Adjusted R Squared = ,079) 

d. R Squared = ,023 (Adjusted R Squared = -,007) 

e. R Squared = ,063 (Adjusted R Squared = ,035) 

 

1. TEMPERATUUR 

 

Pairwise Comparisons 

Dependent 

Variable 

(I) 

Temperatuur_

dummy 

(J) 

Temperatuur

_dummy 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig.
a
 

95% Confidence Interval 

for Difference
a
 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Count_AantalPro

ductenGekocht 

0 1 -,359 ,222 ,106 -,796 ,077 

1 0 ,359 ,222 ,106 -,077 ,796 

Aankoopbedrag 0 1 -,420 ,721 ,561 -1,840 1,000 

1 0 ,420 ,721 ,561 -1,000 1,840 

Winkeltijd 0 1 5,064 8,557 ,555 -11,797 21,924 

1 0 -5,064 8,557 ,555 -21,924 11,797 

Productevaluatie

_Mean 

0 1 ,011 ,114 ,920 -,214 ,237 

1 0 -,011 ,114 ,920 -,237 ,214 

Loyaliteit_Mean 0 1 -,281 ,158 ,077 -,593 ,031 

1 0 ,281 ,158 ,077 -,031 ,593 

Winkelevaluatie_

Mean 

0 1 -,080 ,102 ,434 -,280 ,121 

1 0 ,080 ,102 ,434 -,121 ,280 

Based on estimated marginal means 

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

 

Multivariate Tests 

 Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Pillai's trace ,036 1,392
a
 6,000 225,000 ,219 

Wilks' lambda ,964 1,392
a
 6,000 225,000 ,219 

Hotelling's trace ,037 1,392
a
 6,000 225,000 ,219 

Roy's largest root ,037 1,392
a
 6,000 225,000 ,219 

Each F tests the multivariate effect of Temperatuur_dummy. These tests are based on the linearly independent 

pairwise comparisons among the estimated marginal means. 

a. Exact statistic 
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b.  

2. KLEUR 
 

Pairwise Comparisons 

Dependent 

Variable 

(I) 

Kleur_dummy 

(J) 

Kleur_dummy 

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig.
a
 

95% Confidence 

Interval for Difference
a
 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Count_AantalPro

ductenGekocht 

0 1 ,024 ,222 ,914 -,413 ,461 

1 0 -,024 ,222 ,914 -,461 ,413 

Aankoopbedrag 0 1 ,517 ,721 ,473 -,902 1,937 

1 0 -,517 ,721 ,473 -1,937 ,902 

Winkeltijd 0 1 -25,371
*
 8,557 ,003 -42,231 -8,510 

1 0 25,371
*
 8,557 ,003 8,510 42,231 

Productevaluatie

_Mean 

0 1 -,068 ,114 ,555 -,293 ,158 

1 0 ,068 ,114 ,555 -,158 ,293 

Loyaliteit_Mean 0 1 -,083 ,158 ,599 -,395 ,229 

1 0 ,083 ,158 ,599 -,229 ,395 

Winkelevaluatie_

Mean 

0 1 -,136 ,102 ,183 -,337 ,065 

1 0 ,136 ,102 ,183 -,065 ,337 

Based on estimated marginal means 

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

 

 

Multivariate Tests 

 Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Pillai's trace ,045 1,773
a
 6,000 225,000 ,106 

Wilks' lambda ,955 1,773
a
 6,000 225,000 ,106 

Hotelling's trace ,047 1,773
a
 6,000 225,000 ,106 

Roy's largest root ,047 1,773
a
 6,000 225,000 ,106 

Each F tests the multivariate effect of Kleur_dummy. These tests are based on the linearly independent pairwise 

comparisons among the estimated marginal means. 

a. Exact statistic 

 

 

 

3. MUZIEK 
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I 

Pairwise Comparisons 

Dependent 

Variable 

(I) 

Muziek_

dummy 

(J) 

Muziek_

dummy 

Mean 

Differen

ce (I-J) 

Std. 

Error Sig.
a
 

95% Confidence 

Interval for 

Difference
a
 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Count_AantalPro

ductenGekocht 

0 1 ,045 ,222 ,841 -,392 ,481 

1 0 -,045 ,222 ,841 -,481 ,392 

Aankoopbedrag 0 1 ,503 ,721 ,486 -,917 1,923 

1 0 -,503 ,721 ,486 -1,923 ,917 

Winkeltijd 0 1 18,258
*
 8,557 ,034 1,397 35,11

8 

1 0 -18,258
*
 8,557 ,034 -35,118 -1,397 

Productevaluatie

_Mean 

0 1 ,217 ,114 ,059 -,008 ,442 

1 0 -,217 ,114 ,059 -,442 ,008 

Loyaliteit_Mean 0 1 ,332
*
 ,158 ,037 ,020 ,644 

1 0 -,332
*
 ,158 ,037 -,644 -,020 

Winkelevaluatie_

Mean 

0 1 ,098 ,102 ,339 -,103 ,298 

1 0 -,098 ,102 ,339 -,298 ,103 

Based on estimated marginal means 

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

 

 

Multivariate Tests 

 Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Pillai's trace ,045 1,768
a
 6,000 225,000 ,107 

Wilks' lambda ,955 1,768
a
 6,000 225,000 ,107 

Hotelling's trace ,047 1,768
a
 6,000 225,000 ,107 

Roy's largest root ,047 1,768
a
 6,000 225,000 ,107 

Each F tests the multivariate effect of Muziek_dummy. These tests are based on the linearly 

independent pairwise comparisons among the estimated marginal means. 

a. Exact statistic 

 

 

 

REGRESSIE 

1. LOYALITEIT 

 

Model Summary 



 
XXXIX 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,281
a
 ,079 ,030 1,22228 

2 ,335
b
 ,112 ,052 1,20796 

3 ,338
c
 ,114 ,050 1,20926 

 

 

ANOVA
d
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 28,712 12 2,393 1,602 ,092
a
 

Residual 336,146 225 1,494   

Total 364,858 237    

2 Regression 40,923 15 2,728 1,870 ,027
b
 

Residual 323,934 222 1,459   

Total 364,858 237    

3 Regression 41,688 16 2,606 1,782 ,035
c
 

Residual 323,169 221 1,462   

Total 364,858 237    

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6,185 ,888  6,965 ,000 

Hoe evalueert u de 

temperatuur die u nu voelt 

in deze kamer?-

Warm:Koud 

,082 ,062 ,109 1,335 ,183 

Hoe evalueert u dit 

muziekstuk?-Traag:Snel 

-,035 ,050 -,048 -,696 ,487 

Hoe evalueert u deze 

kleur?-Warm:Koud 

,018 ,053 ,025 ,348 ,728 

Wat is uw geslacht? ,017 ,167 ,007 ,104 ,917 

Wat is uw leeftijd? ,010 ,010 ,080 1,051 ,294 

Wat is uw status? -,081 ,069 -,085 -1,173 ,242 

Wat vindt u van het budget 

dat u, gemiddeld genomen, 

ter beschikking heeft om 

inkopen te doen in de...-

Onvoldoende, ik moet altijd 

grondig overwegen wat ik 

,037 ,052 ,048 ,714 ,476 



 
XL 

zal kopen en goed op de 

prijzen van producten 

letten.:Voldoende, in de 

supermarkt kan ik eigenlijk 

kopen wat ik wil zonder 

daarbij op de prijzen te 

moeten letten. 

Hoe vaak gaat u naar een 

supermarkt? Kies het 

meest passende antwoord. 

-,091 ,069 -,088 -1,322 ,188 

Heeft u de winkel van op de 

foto's herkend? 

-,300 ,177 -,112 -1,698 ,091 

Had u voor bovenstaande 

vraag al stilgestaan bij de 

temperatuur in deze virtuele 

winkel? 

-,357 ,200 -,140 -1,788 ,075 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat er 

achtergrondmuziek 

afgespeeld wordt in de 

virtuele winkel? 

-,441 ,243 -,122 -1,813 ,071 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat deze 

vragenlijst een 

achtergrondkleur bevat? 

-,038 ,165 -,015 -,233 ,816 

2 (Constant) 6,498 1,119  5,805 ,000 

Hoe evalueert u de 

temperatuur die u nu voelt 

in deze kamer?-

Warm:Koud 

,189 ,180 ,249 1,051 ,295 

Hoe evalueert u dit 

muziekstuk?-Traag:Snel 

-,201 ,132 -,275 -1,522 ,129 

Hoe evalueert u deze 

kleur?-Warm:Koud 

,177 ,166 ,237 1,063 ,289 

Wat is uw geslacht? ,004 ,165 ,001 ,022 ,982 

Wat is uw leeftijd? ,009 ,010 ,071 ,933 ,352 

Wat is uw status? -,085 ,069 -,090 -1,239 ,217 

Wat vindt u van het budget 

dat u, gemiddeld genomen, 

ter beschikking heeft om 

inkopen te doen in de...-

Onvoldoende, ik moet altijd 

,008 ,053 ,011 ,161 ,872 



 
XLI 

grondig overwegen wat ik 

zal kopen en goed op de 

prijzen van producten 

letten.:Voldoende, in de 

supermarkt kan ik eigenlijk 

kopen wat ik wil zonder 

daarbij op de prijzen te 

moeten letten. 

Hoe vaak gaat u naar een 

supermarkt? Kies het 

meest passende antwoord. 

-,086 ,068 -,084 -1,263 ,208 

Heeft u de winkel van op de 

foto's herkend? 

-,342 ,175 -,127 -1,950 ,052 

Had u voor bovenstaande 

vraag al stilgestaan bij de 

temperatuur in deze virtuele 

winkel? 

-,419 ,200 -,164 -2,101 ,037 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat er 

achtergrondmuziek 

afgespeeld wordt in de 

virtuele winkel? 

-,477 ,244 -,132 -1,956 ,052 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat deze 

vragenlijst een 

achtergrondkleur bevat? 

-,059 ,164 -,024 -,356 ,722 

TempxMuz ,037 ,029 ,264 1,263 ,208 

TempxKleur -,058 ,027 -,503 -2,147 ,033 

MuzxKleur ,006 ,027 ,053 ,237 ,813 

3 (Constant) 6,083 1,259  4,832 ,000 

Hoe evalueert u de 

temperatuur die u nu voelt 

in deze kamer?-

Warm:Koud 

,344 ,280 ,453 1,229 ,220 

Hoe evalueert u dit 

muziekstuk?-Traag:Snel 

-,102 ,191 -,139 -,533 ,594 

Hoe evalueert u deze 

kleur?-Warm:Koud 

,288 ,226 ,385 1,271 ,205 

Wat is uw geslacht? ,011 ,166 ,004 ,065 ,948 

Wat is uw leeftijd? ,008 ,010 ,067 ,871 ,385 

Wat is uw status? -,080 ,069 -,084 -1,147 ,253 

Wat vindt u van het budget ,009 ,053 ,011 ,163 ,871 



 
XLII 

dat u, gemiddeld genomen, 

ter beschikking heeft om 

inkopen te doen in de...-

Onvoldoende, ik moet altijd 

grondig overwegen wat ik 

zal kopen en goed op de 

prijzen van producten 

letten.:Voldoende, in de 

supermarkt kan ik eigenlijk 

kopen wat ik wil zonder 

daarbij op de prijzen te 

moeten letten. 

Hoe vaak gaat u naar een 

supermarkt? Kies het 

meest passende antwoord. 

-,087 ,068 -,085 -1,279 ,202 

Heeft u de winkel van op de 

foto's herkend? 

-,338 ,176 -,126 -1,927 ,055 

Had u voor bovenstaande 

vraag al stilgestaan bij de 

temperatuur in deze virtuele 

winkel? 

-,430 ,200 -,168 -2,146 ,033 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat er 

achtergrondmuziek 

afgespeeld wordt in de 

virtuele winkel? 

-,482 ,244 -,133 -1,973 ,050 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat deze 

vragenlijst een 

achtergrondkleur bevat? 

-,047 ,165 -,019 -,285 ,776 

TempxMuz -,003 ,062 -,018 -,042 ,967 

TempxKleur -,094 ,057 -,816 -1,658 ,099 

MuzxKleur -,021 ,047 -,170 -,447 ,655 

MuzxKleurxTemp ,009 ,013 ,392 ,723 ,470 

a. Dependent Variable: Loyaliteit_Mean 
 

2. WINKELTIJD 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,293
a
 ,086 ,037 67,35621 

2 ,345
b
 ,119 ,060 66,56757 



 
XLIII 

3 ,346
c
 ,120 ,056 66,69925 

 

ANOVA
d
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 95948,644 12 7995,720 1,762 ,056
a
 

Residual 1020793,204 225 4536,859   

Total 1116741,848 237    

2 Regression 133006,265 15 8867,084 2,001 ,016
b
 

Residual 983735,583 222 4431,241   

Total 1116741,848 237    

3 Regression 133559,169 16 8347,448 1,876 ,024
c
 

Residual 983182,679 221 4448,790   

Total 1116741,848 237    

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 157,882 48,936  3,226 ,001 

Hoe evalueert u de 

temperatuur die u nu voelt 

in deze kamer?-

Warm:Koud 

2,556 3,400 ,061 ,752 ,453 

Hoe evalueert u dit 

muziekstuk?-Traag:Snel 

-2,037 2,769 -,050 -,736 ,463 

Hoe evalueert u deze 

kleur?-Warm:Koud 

5,448 2,929 ,132 1,860 ,064 

Wat is uw geslacht? 10,382 9,190 ,075 1,130 ,260 

Wat is uw leeftijd? 1,080 ,530 ,154 2,036 ,043 

Wat is uw status? 4,073 3,784 ,078 1,076 ,283 

Wat vindt u van het budget 

dat u, gemiddeld genomen, 

ter beschikking heeft om 

inkopen te doen in de...-

Onvoldoende, ik moet altijd 

grondig overwegen wat ik 

zal kopen en goed op de 

prijzen van producten 

letten.:Voldoende, in de 

supermarkt kan ik eigenlijk 

-2,881 2,872 -,067 -1,003 ,317 



 
XLIV 

kopen wat ik wil zonder 

daarbij op de prijzen te 

moeten letten. 

Hoe vaak gaat u naar een 

supermarkt? Kies het 

meest passende antwoord. 

,517 3,777 ,009 ,137 ,891 

Heeft u de winkel van op de 

foto's herkend? 

-3,006 9,738 -,020 -,309 ,758 

Had u voor bovenstaande 

vraag al stilgestaan bij de 

temperatuur in deze virtuele 

winkel? 

-11,953 10,995 -,085 -1,087 ,278 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat er 

achtergrondmuziek 

afgespeeld wordt in de 

virtuele winkel? 

-21,871 13,411 -,109 -1,631 ,104 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat deze 

vragenlijst een 

achtergrondkleur bevat? 

-1,740 9,085 -,013 -,191 ,848 

2 (Constant) 161,617 61,680  2,620 ,009 

Hoe evalueert u de 

temperatuur die u nu voelt 

in deze kamer?-

Warm:Koud 

1,567 9,915 ,037 ,158 ,875 

Hoe evalueert u dit 

muziekstuk?-Traag:Snel 

-6,846 7,274 -,169 -,941 ,348 

Hoe evalueert u deze 

kleur?-Warm:Koud 

21,806 9,173 ,528 2,377 ,018 

Wat is uw geslacht? 9,536 9,112 ,069 1,046 ,296 

Wat is uw leeftijd? ,913 ,531 ,130 1,718 ,087 

Wat is uw status? 4,330 3,795 ,083 1,141 ,255 

Wat vindt u van het budget 

dat u, gemiddeld genomen, 

ter beschikking heeft om 

inkopen te doen in de...-

Onvoldoende, ik moet altijd 

grondig overwegen wat ik 

zal kopen en goed op de 

prijzen van producten 

letten.:Voldoende, in de 

-4,311 2,894 -,101 -1,490 ,138 



 
XLV 

supermarkt kan ik eigenlijk 

kopen wat ik wil zonder 

daarbij op de prijzen te 

moeten letten. 

Hoe vaak gaat u naar een 

supermarkt? Kies het 

meest passende antwoord. 

,708 3,739 ,012 ,189 ,850 

Heeft u de winkel van op de 

foto's herkend? 

-4,953 9,661 -,033 -,513 ,609 

Had u voor bovenstaande 

vraag al stilgestaan bij de 

temperatuur in deze virtuele 

winkel? 

-16,526 10,999 -,117 -1,503 ,134 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat er 

achtergrondmuziek 

afgespeeld wordt in de 

virtuele winkel? 

-25,513 13,452 -,127 -1,897 ,059 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat deze 

vragenlijst een 

achtergrondkleur bevat? 

-1,279 9,065 -,009 -,141 ,888 

TempxMuz 3,401 1,621 ,436 2,098 ,037 

TempxKleur -2,822 1,487 -,443 -1,898 ,059 

MuzxKleur -1,723 1,504 -,254 -1,145 ,253 

3 (Constant) 172,777 69,438  2,488 ,014 

Hoe evalueert u de 

temperatuur die u nu voelt 

in deze kamer?-

Warm:Koud 

-2,603 15,446 -,062 -,169 ,866 

Hoe evalueert u dit 

muziekstuk?-Traag:Snel 

-9,516 10,511 -,235 -,905 ,366 

Hoe evalueert u deze 

kleur?-Warm:Koud 

18,832 12,475 ,456 1,510 ,133 

Wat is uw geslacht? 9,345 9,147 ,067 1,022 ,308 

Wat is uw leeftijd? ,928 ,534 ,133 1,737 ,084 

Wat is uw status? 4,175 3,827 ,080 1,091 ,276 

Wat vindt u van het budget 

dat u, gemiddeld genomen, 

ter beschikking heeft om 

inkopen te doen in de...-

Onvoldoende, ik moet altijd 

-4,313 2,900 -,101 -1,487 ,138 



 
XLVI 

grondig overwegen wat ik 

zal kopen en goed op de 

prijzen van producten 

letten.:Voldoende, in de 

supermarkt kan ik eigenlijk 

kopen wat ik wil zonder 

daarbij op de prijzen te 

moeten letten. 

Hoe vaak gaat u naar een 

supermarkt? Kies het 

meest passende antwoord. 

,740 3,748 ,013 ,197 ,844 

Heeft u de winkel van op de 

foto's herkend? 

-5,049 9,684 -,034 -,521 ,603 

Had u voor bovenstaande 

vraag al stilgestaan bij de 

temperatuur in deze virtuele 

winkel? 

-16,245 11,049 -,115 -1,470 ,143 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat er 

achtergrondmuziek 

afgespeeld wordt in de 

virtuele winkel? 

-25,377 13,484 -,126 -1,882 ,061 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat deze 

vragenlijst een 

achtergrondkleur bevat? 

-1,586 9,124 -,012 -,174 ,862 

TempxMuz 4,470 3,439 ,574 1,300 ,195 

TempxKleur -1,853 3,127 -,291 -,593 ,554 

MuzxKleur -,989 2,570 -,146 -,385 ,701 

MuzxKleurxTemp -,252 ,715 -,190 -,353 ,725 

a. Dependent Variable: Winkeltijd 

 

 

3. WINKELEVALUATIE 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,211
a
 ,044 -,006 ,78136 

2 ,261
b
 ,068 ,005 ,77682 

3 ,276
c
 ,076 ,009 ,77521 

 



 
XLVII 

 

ANOVA
d
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6,393 12 ,533 ,873 ,576
a
 

Residual 137,367 225 ,611   

Total 143,760 237    

2 Regression 9,793 15 ,653 1,082 ,374
b
 

Residual 133,967 222 ,603   

Total 143,760 237    

3 Regression 10,951 16 ,684 1,139 ,320
c
 

Residual 132,809 221 ,601   

Total 143,760 237    

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,091 ,568  7,206 ,000 

Hoe evalueert u de 

temperatuur die u nu voelt 

in deze kamer?-

Warm:Koud 

,047 ,039 ,099 1,198 ,232 

Hoe evalueert u dit 

muziekstuk?-Traag:Snel 

,002 ,032 ,005 ,074 ,941 

Hoe evalueert u deze 

kleur?-Warm:Koud 

,050 ,034 ,106 1,464 ,145 

Wat is uw geslacht? -,009 ,107 -,006 -,084 ,933 

Wat is uw leeftijd? -,002 ,006 -,030 -,382 ,703 

Wat is uw status? ,029 ,044 ,050 ,670 ,503 

Wat vindt u van het budget 

dat u, gemiddeld genomen, 

ter beschikking heeft om 

inkopen te doen in de...-

Onvoldoende, ik moet altijd 

grondig overwegen wat ik 

zal kopen en goed op de 

prijzen van producten 

letten.:Voldoende, in de 

supermarkt kan ik eigenlijk 

-1,392E-5 ,033 ,000 ,000 1,000 



 
XLVIII 

kopen wat ik wil zonder 

daarbij op de prijzen te 

moeten letten. 

Hoe vaak gaat u naar een 

supermarkt? Kies het 

meest passende antwoord. 

-,049 ,044 -,076 -1,110 ,268 

Heeft u de winkel van op de 

foto's herkend? 

,084 ,113 ,050 ,743 ,458 

Had u voor bovenstaande 

vraag al stilgestaan bij de 

temperatuur in deze virtuele 

winkel? 

-,237 ,128 -,148 -1,861 ,064 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat er 

achtergrondmuziek 

afgespeeld wordt in de 

virtuele winkel? 

-,172 ,156 -,076 -1,106 ,270 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat deze 

vragenlijst een 

achtergrondkleur bevat? 

,092 ,105 ,059 ,876 ,382 

2 (Constant) 4,338 ,720  6,027 ,000 

Hoe evalueert u de 

temperatuur die u nu voelt 

in deze kamer?-

Warm:Koud 

,105 ,116 ,221 ,911 ,363 

Hoe evalueert u dit 

muziekstuk?-Traag:Snel 

-,100 ,085 -,219 -1,183 ,238 

Hoe evalueert u deze 

kleur?-Warm:Koud 

,103 ,107 ,220 ,963 ,337 

Wat is uw geslacht? -,015 ,106 -,009 -,137 ,891 

Wat is uw leeftijd? -,003 ,006 -,034 -,436 ,663 

Wat is uw status? ,025 ,044 ,042 ,563 ,574 

Wat vindt u van het budget 

dat u, gemiddeld genomen, 

ter beschikking heeft om 

inkopen te doen in de...-

Onvoldoende, ik moet altijd 

grondig overwegen wat ik 

zal kopen en goed op de 

prijzen van producten 

letten.:Voldoende, in de 

-,015 ,034 -,030 -,435 ,664 



 
XLIX 

supermarkt kan ik eigenlijk 

kopen wat ik wil zonder 

daarbij op de prijzen te 

moeten letten. 

Hoe vaak gaat u naar een 

supermarkt? Kies het 

meest passende antwoord. 

-,046 ,044 -,072 -1,061 ,290 

Heeft u de winkel van op de 

foto's herkend? 

,061 ,113 ,036 ,545 ,586 

Had u voor bovenstaande 

vraag al stilgestaan bij de 

temperatuur in deze virtuele 

winkel? 

-,267 ,128 -,167 -2,081 ,039 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat er 

achtergrondmuziek 

afgespeeld wordt in de 

virtuele winkel? 

-,184 ,157 -,081 -1,170 ,243 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat deze 

vragenlijst een 

achtergrondkleur bevat? 

,079 ,106 ,051 ,750 ,454 

TempxMuz ,017 ,019 ,191 ,894 ,372 

TempxKleur -,029 ,017 -,396 -1,651 ,100 

MuzxKleur ,009 ,018 ,117 ,514 ,608 

3 (Constant) 4,849 ,807  6,008 ,000 

Hoe evalueert u de 

temperatuur die u nu voelt 

in deze kamer?-

Warm:Koud 

-,085 ,180 -,179 -,476 ,634 

Hoe evalueert u dit 

muziekstuk?-Traag:Snel 

-,223 ,122 -,486 -1,823 ,070 

Hoe evalueert u deze 

kleur?-Warm:Koud 

-,033 ,145 -,070 -,228 ,820 

Wat is uw geslacht? -,023 ,106 -,015 -,219 ,827 

Wat is uw leeftijd? -,002 ,006 -,025 -,325 ,745 

Wat is uw status? ,018 ,044 ,030 ,402 ,688 

Wat vindt u van het budget 

dat u, gemiddeld genomen, 

ter beschikking heeft om 

inkopen te doen in de...-

Onvoldoende, ik moet altijd 

-,015 ,034 -,030 -,439 ,661 



 
L 

grondig overwegen wat ik 

zal kopen en goed op de 

prijzen van producten 

letten.:Voldoende, in de 

supermarkt kan ik eigenlijk 

kopen wat ik wil zonder 

daarbij op de prijzen te 

moeten letten. 

Hoe vaak gaat u naar een 

supermarkt? Kies het 

meest passende antwoord. 

-,045 ,044 -,070 -1,029 ,304 

Heeft u de winkel van op de 

foto's herkend? 

,057 ,113 ,034 ,507 ,612 

Had u voor bovenstaande 

vraag al stilgestaan bij de 

temperatuur in deze virtuele 

winkel? 

-,254 ,128 -,159 -1,980 ,049 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat er 

achtergrondmuziek 

afgespeeld wordt in de 

virtuele winkel? 

-,177 ,157 -,078 -1,132 ,259 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat deze 

vragenlijst een 

achtergrondkleur bevat? 

,065 ,106 ,042 ,616 ,539 

TempxMuz ,066 ,040 ,744 1,647 ,101 

TempxKleur ,016 ,036 ,217 ,433 ,666 

MuzxKleur ,043 ,030 ,553 1,426 ,155 

MuzxKleurxTemp -,012 ,008 -,768 -1,388 ,166 

a. Dependent Variable: Winkelevaluatie_Mean 

 

4. PRODUCTEVALUATIE 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,296
a
 ,088 ,039 ,85937 

2 ,319
b
 ,102 ,041 ,85831 

3 ,342
c
 ,117 ,053 ,85310 

 



 
LI 

 

ANOVA
d
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 15,957 12 1,330 1,801 ,049
a
 

Residual 166,168 225 ,739   

Total 182,124 237    

2 Regression 18,579 15 1,239 1,681 ,056
b
 

Residual 163,546 222 ,737   

Total 182,124 237    

3 Regression 21,286 16 1,330 1,828 ,029
c
 

Residual 160,838 221 ,728   

Total 182,124 237    

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5,523 ,624  8,845 ,000 

Hoe evalueert u de 

temperatuur die u nu voelt 

in deze kamer?-

Warm:Koud 

,053 ,043 ,099 1,223 ,223 

Hoe evalueert u dit 

muziekstuk?-Traag:Snel 

,018 ,035 ,036 ,522 ,602 

Hoe evalueert u deze 

kleur?-Warm:Koud 

,054 ,037 ,102 1,438 ,152 

Wat is uw geslacht? -,178 ,117 -,100 -1,522 ,130 

Wat is uw leeftijd? ,003 ,007 ,031 ,410 ,682 

Wat is uw status? -,026 ,048 -,038 -,531 ,596 

Wat vindt u van het budget 

dat u, gemiddeld genomen, 

ter beschikking heeft om 

inkopen te doen in de...-

Onvoldoende, ik moet altijd 

grondig overwegen wat ik 

zal kopen en goed op de 

prijzen van producten 

letten.:Voldoende, in de 

supermarkt kan ik eigenlijk 

,028 ,037 ,051 ,757 ,450 



 
LII 

kopen wat ik wil zonder 

daarbij op de prijzen te 

moeten letten. 

Hoe vaak gaat u naar een 

supermarkt? Kies het 

meest passende antwoord. 

-,042 ,048 -,058 -,865 ,388 

Heeft u de winkel van op de 

foto's herkend? 

-,379 ,124 -,200 -3,051 ,003 

Had u voor bovenstaande 

vraag al stilgestaan bij de 

temperatuur in deze virtuele 

winkel? 

-,106 ,140 -,059 -,758 ,449 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat er 

achtergrondmuziek 

afgespeeld wordt in de 

virtuele winkel? 

-,046 ,171 -,018 -,270 ,788 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat deze 

vragenlijst een 

achtergrondkleur bevat? 

,164 ,116 ,093 1,417 ,158 

2 (Constant) 6,215 ,795  7,814 ,000 

Hoe evalueert u de 

temperatuur die u nu voelt 

in deze kamer?-

Warm:Koud 

,031 ,128 ,057 ,240 ,811 

Hoe evalueert u dit 

muziekstuk?-Traag:Snel 

-,134 ,094 -,259 -1,427 ,155 

Hoe evalueert u deze 

kleur?-Warm:Koud 

-,049 ,118 -,093 -,413 ,680 

Wat is uw geslacht? -,172 ,117 -,097 -1,461 ,145 

Wat is uw leeftijd? ,003 ,007 ,034 ,449 ,654 

Wat is uw status? -,039 ,049 -,058 -,790 ,430 

Wat vindt u van het budget 

dat u, gemiddeld genomen, 

ter beschikking heeft om 

inkopen te doen in de...-

Onvoldoende, ik moet altijd 

grondig overwegen wat ik 

zal kopen en goed op de 

prijzen van producten 

letten.:Voldoende, in de 

,021 ,037 ,039 ,573 ,567 



 
LIII 

supermarkt kan ik eigenlijk 

kopen wat ik wil zonder 

daarbij op de prijzen te 

moeten letten. 

Hoe vaak gaat u naar een 

supermarkt? Kies het 

meest passende antwoord. 

-,043 ,048 -,059 -,883 ,378 

Heeft u de winkel van op de 

foto's herkend? 

-,396 ,125 -,209 -3,178 ,002 

Had u voor bovenstaande 

vraag al stilgestaan bij de 

temperatuur in deze virtuele 

winkel? 

-,118 ,142 -,066 -,833 ,406 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat er 

achtergrondmuziek 

afgespeeld wordt in de 

virtuele winkel? 

-,017 ,173 -,006 -,095 ,924 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat deze 

vragenlijst een 

achtergrondkleur bevat? 

,154 ,117 ,088 1,320 ,188 

TempxMuz ,009 ,021 ,092 ,440 ,661 

TempxKleur -,004 ,019 -,044 -,187 ,852 

MuzxKleur ,026 ,019 ,304 1,361 ,175 

3 (Constant) 6,996 ,888  7,877 ,000 

Hoe evalueert u de 

temperatuur die u nu voelt 

in deze kamer?-

Warm:Koud 

-,261 ,198 -,487 -1,322 ,188 

Hoe evalueert u dit 

muziekstuk?-Traag:Snel 

-,321 ,134 -,621 -2,385 ,018 

Hoe evalueert u deze 

kleur?-Warm:Koud 

-,257 ,160 -,487 -1,610 ,109 

Wat is uw geslacht? -,185 ,117 -,104 -1,582 ,115 

Wat is uw leeftijd? ,004 ,007 ,046 ,604 ,546 

Wat is uw status? -,049 ,049 -,074 -1,010 ,313 

Wat vindt u van het budget 

dat u, gemiddeld genomen, 

ter beschikking heeft om 

inkopen te doen in de...-

Onvoldoende, ik moet altijd 

,021 ,037 ,039 ,572 ,568 



 
LIV 

grondig overwegen wat ik 

zal kopen en goed op de 

prijzen van producten 

letten.:Voldoende, in de 

supermarkt kan ik eigenlijk 

kopen wat ik wil zonder 

daarbij op de prijzen te 

moeten letten. 

Hoe vaak gaat u naar een 

supermarkt? Kies het 

meest passende antwoord. 

-,040 ,048 -,056 -,841 ,401 

Heeft u de winkel van op de 

foto's herkend? 

-,403 ,124 -,212 -3,250 ,001 

Had u voor bovenstaande 

vraag al stilgestaan bij de 

temperatuur in deze virtuele 

winkel? 

-,098 ,141 -,055 -,697 ,487 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat er 

achtergrondmuziek 

afgespeeld wordt in de 

virtuele winkel? 

-,007 ,172 -,003 -,041 ,968 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat deze 

vragenlijst een 

achtergrondkleur bevat? 

,133 ,117 ,076 1,138 ,257 

TempxMuz ,084 ,044 ,844 1,909 ,058 

TempxKleur ,064 ,040 ,789 1,606 ,110 

MuzxKleur ,078 ,033 ,897 2,366 ,019 

MuzxKleurxTemp -,018 ,009 -1,043 -1,929 ,055 

a. Dependent Variable: Productevaluatie_Mean 

 

5. AANKOOPBEDRAG 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,270
a
 ,073 ,023 5,45125 

2 ,312
b
 ,097 ,036 5,41435 

3 ,317
c
 ,100 ,035 5,41826 

 



 
LV 

 

ANOVA
d
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 524,489 12 43,707 1,471 ,136
a
 

Residual 6686,139 225 29,716   

Total 7210,628 237    

2 Regression 702,656 15 46,844 1,598 ,076
b
 

Residual 6507,972 222 29,315   

Total 7210,628 237    

3 Regression 722,604 16 45,163 1,538 ,088
c
 

Residual 6488,024 221 29,358   

Total 7210,628 237    

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 19,649 3,960  4,961 ,000 

Hoe evalueert u de 

temperatuur die u nu voelt 

in deze kamer?-

Warm:Koud 

,378 ,275 ,112 1,373 ,171 

Hoe evalueert u dit 

muziekstuk?-Traag:Snel 

-,260 ,224 -,080 -1,161 ,247 

Hoe evalueert u deze 

kleur?-Warm:Koud 

,009 ,237 ,003 ,038 ,970 

Wat is uw geslacht? -,262 ,744 -,023 -,352 ,725 

Wat is uw leeftijd? ,079 ,043 ,141 1,847 ,066 

Wat is uw status? -,251 ,306 -,060 -,819 ,413 

Wat vindt u van het budget 

dat u, gemiddeld genomen, 

ter beschikking heeft om 

inkopen te doen in de...-

Onvoldoende, ik moet altijd 

grondig overwegen wat ik 

zal kopen en goed op de 

prijzen van producten 

letten.:Voldoende, in de 

supermarkt kan ik eigenlijk 

kopen wat ik wil zonder 

,247 ,232 ,072 1,062 ,289 



 
LVI 

daarbij op de prijzen te 

moeten letten. 

Hoe vaak gaat u naar een 

supermarkt? Kies het 

meest passende antwoord. 

-,422 ,306 -,093 -1,382 ,168 

Heeft u de winkel van op de 

foto's herkend? 

,617 ,788 ,052 ,782 ,435 

Had u voor bovenstaande 

vraag al stilgestaan bij de 

temperatuur in deze virtuele 

winkel? 

-2,071 ,890 -,182 -2,327 ,021 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat er 

achtergrondmuziek 

afgespeeld wordt in de 

virtuele winkel? 

1,215 1,085 ,075 1,119 ,264 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat deze 

vragenlijst een 

achtergrondkleur bevat? 

-,589 ,735 -,053 -,801 ,424 

2 (Constant) 13,672 5,017  2,725 ,007 

Hoe evalueert u de 

temperatuur die u nu voelt 

in deze kamer?-

Warm:Koud 

1,619 ,806 ,480 2,007 ,046 

Hoe evalueert u dit 

muziekstuk?-Traag:Snel 

,841 ,592 ,259 1,422 ,157 

Hoe evalueert u deze 

kleur?-Warm:Koud 

,159 ,746 ,048 ,214 ,831 

Wat is uw geslacht? -,329 ,741 -,029 -,444 ,657 

Wat is uw leeftijd? ,090 ,043 ,160 2,087 ,038 

Wat is uw status? -,175 ,309 -,042 -,568 ,571 

Wat vindt u van het budget 

dat u, gemiddeld genomen, 

ter beschikking heeft om 

inkopen te doen in de...-

Onvoldoende, ik moet altijd 

grondig overwegen wat ik 

zal kopen en goed op de 

prijzen van producten 

letten.:Voldoende, in de 

supermarkt kan ik eigenlijk 

,292 ,235 ,085 1,239 ,217 



 
LVII 

kopen wat ik wil zonder 

daarbij op de prijzen te 

moeten letten. 

Hoe vaak gaat u naar een 

supermarkt? Kies het 

meest passende antwoord. 

-,400 ,304 -,088 -1,316 ,190 

Heeft u de winkel van op de 

foto's herkend? 

,748 ,786 ,063 ,952 ,342 

Had u voor bovenstaande 

vraag al stilgestaan bij de 

temperatuur in deze virtuele 

winkel? 

-1,794 ,895 -,158 -2,005 ,046 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat er 

achtergrondmuziek 

afgespeeld wordt in de 

virtuele winkel? 

1,098 1,094 ,068 1,003 ,317 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat deze 

vragenlijst een 

achtergrondkleur bevat? 

-,698 ,737 -,063 -,947 ,345 

TempxMuz -,285 ,132 -,456 -2,164 ,032 

TempxKleur -,024 ,121 -,048 -,202 ,840 

MuzxKleur -,011 ,122 -,020 -,091 ,928 

3 (Constant) 11,552 5,641  2,048 ,042 

Hoe evalueert u de 

temperatuur die u nu voelt 

in deze kamer?-

Warm:Koud 

2,411 1,255 ,714 1,921 ,056 

Hoe evalueert u dit 

muziekstuk?-Traag:Snel 

1,348 ,854 ,415 1,579 ,116 

Hoe evalueert u deze 

kleur?-Warm:Koud 

,724 1,013 ,218 ,715 ,476 

Wat is uw geslacht? -,293 ,743 -,026 -,395 ,694 

Wat is uw leeftijd? ,087 ,043 ,155 2,013 ,045 

Wat is uw status? -,146 ,311 -,035 -,469 ,639 

Wat vindt u van het budget 

dat u, gemiddeld genomen, 

ter beschikking heeft om 

inkopen te doen in de...-

Onvoldoende, ik moet altijd 

grondig overwegen wat ik 

,292 ,236 ,085 1,240 ,216 
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zal kopen en goed op de 

prijzen van producten 

letten.:Voldoende, in de 

supermarkt kan ik eigenlijk 

kopen wat ik wil zonder 

daarbij op de prijzen te 

moeten letten. 

Hoe vaak gaat u naar een 

supermarkt? Kies het 

meest passende antwoord. 

-,406 ,304 -,089 -1,334 ,184 

Heeft u de winkel van op de 

foto's herkend? 

,766 ,787 ,064 ,974 ,331 

Had u voor bovenstaande 

vraag al stilgestaan bij de 

temperatuur in deze virtuele 

winkel? 

-1,847 ,898 -,163 -2,058 ,041 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat er 

achtergrondmuziek 

afgespeeld wordt in de 

virtuele winkel? 

1,072 1,095 ,066 ,979 ,329 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat deze 

vragenlijst een 

achtergrondkleur bevat? 

-,640 ,741 -,058 -,863 ,389 

TempxMuz -,488 ,279 -,780 -1,748 ,082 

TempxKleur -,209 ,254 -,407 -,821 ,412 

MuzxKleur -,151 ,209 -,276 -,721 ,472 

MuzxKleurxTemp ,048 ,058 ,450 ,824 ,411 

a. Dependent Variable: Aankoopbedrag 

 

 

6. AANKOOPVOLUME 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,256
a
 ,065 ,016 1,70259 

2 ,273
b
 ,075 ,012 1,70571 

3 ,273
c
 ,075 ,008 1,70935 

 



 
LIX 

 

ANOVA
d
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 45,701 12 3,808 1,314 ,212
a
 

Residual 652,232 225 2,899   

Total 697,933 237    

2 Regression 52,039 15 3,469 1,192 ,279
b
 

Residual 645,893 222 2,909   

Total 697,933 237    

3 Regression 52,199 16 3,262 1,117 ,341
c
 

Residual 645,734 221 2,922   

Total 697,933 237    

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10,168 1,237  8,220 ,000 

Hoe evalueert u de 

temperatuur die u nu voelt 

in deze kamer?-

Warm:Koud 

,052 ,086 ,050 ,607 ,544 

Hoe evalueert u dit 

muziekstuk?-Traag:Snel 

-,053 ,070 -,053 -,762 ,447 

Hoe evalueert u deze 

kleur?-Warm:Koud 

,072 ,074 ,069 ,967 ,335 

Wat is uw geslacht? ,354 ,232 ,102 1,523 ,129 

Wat is uw leeftijd? ,016 ,013 ,090 1,179 ,239 

Wat is uw status? -,064 ,096 -,049 -,670 ,504 

Wat vindt u van het budget 

dat u, gemiddeld genomen, 

ter beschikking heeft om 

inkopen te doen in de...-

Onvoldoende, ik moet altijd 

grondig overwegen wat ik 

zal kopen en goed op de 

prijzen van producten 

letten.:Voldoende, in de 

supermarkt kan ik eigenlijk 

kopen wat ik wil zonder 

daarbij op de prijzen te 

-,091 ,073 -,085 -1,252 ,212 
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moeten letten. 

Hoe vaak gaat u naar een 

supermarkt? Kies het 

meest passende antwoord. 

-,148 ,095 -,105 -1,555 ,121 

Heeft u de winkel van op de 

foto's herkend? 

-,080 ,246 -,022 -,325 ,745 

Had u voor bovenstaande 

vraag al stilgestaan bij de 

temperatuur in deze virtuele 

winkel? 

-,696 ,278 -,197 -2,504 ,013 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat er 

achtergrondmuziek 

afgespeeld wordt in de 

virtuele winkel? 

,170 ,339 ,034 ,503 ,616 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat deze 

vragenlijst een 

achtergrondkleur bevat? 

,199 ,230 ,058 ,868 ,386 

2 (Constant) 8,743 1,580  5,532 ,000 

Hoe evalueert u de 

temperatuur die u nu voelt 

in deze kamer?-

Warm:Koud 

,266 ,254 ,253 1,045 ,297 

Hoe evalueert u dit 

muziekstuk?-Traag:Snel 

,197 ,186 ,195 1,056 ,292 

Hoe evalueert u deze 

kleur?-Warm:Koud 

,281 ,235 ,272 1,195 ,233 

Wat is uw geslacht? ,332 ,233 ,095 1,423 ,156 

Wat is uw leeftijd? ,016 ,014 ,093 1,193 ,234 

Wat is uw status? -,041 ,097 -,031 -,422 ,673 

Wat vindt u van het budget 

dat u, gemiddeld genomen, 

ter beschikking heeft om 

inkopen te doen in de...-

Onvoldoende, ik moet altijd 

grondig overwegen wat ik 

zal kopen en goed op de 

prijzen van producten 

letten.:Voldoende, in de 

supermarkt kan ik eigenlijk 

kopen wat ik wil zonder 

-,089 ,074 -,084 -1,205 ,230 
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daarbij op de prijzen te 

moeten letten. 

Hoe vaak gaat u naar een 

supermarkt? Kies het 

meest passende antwoord. 

-,143 ,096 -,101 -1,491 ,137 

Heeft u de winkel van op de 

foto's herkend? 

-,061 ,248 -,016 -,246 ,806 

Had u voor bovenstaande 

vraag al stilgestaan bij de 

temperatuur in deze virtuele 

winkel? 

-,675 ,282 -,191 -2,393 ,018 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat er 

achtergrondmuziek 

afgespeeld wordt in de 

virtuele winkel? 

,105 ,345 ,021 ,306 ,760 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat deze 

vragenlijst een 

achtergrondkleur bevat? 

,191 ,232 ,056 ,823 ,411 

TempxMuz -,029 ,042 -,151 -,706 ,481 

TempxKleur -,022 ,038 -,136 -,567 ,571 

MuzxKleur -,032 ,039 -,187 -,822 ,412 

3 (Constant) 8,553 1,780  4,806 ,000 

Hoe evalueert u de 

temperatuur die u nu voelt 

in deze kamer?-

Warm:Koud 

,336 ,396 ,320 ,850 ,396 

Hoe evalueert u dit 

muziekstuk?-Traag:Snel 

,242 ,269 ,240 ,899 ,370 

Hoe evalueert u deze 

kleur?-Warm:Koud 

,331 ,320 ,321 1,036 ,301 

Wat is uw geslacht? ,335 ,234 ,096 1,431 ,154 

Wat is uw leeftijd? ,016 ,014 ,091 1,168 ,244 

Wat is uw status? -,038 ,098 -,029 -,392 ,696 

Wat vindt u van het budget 

dat u, gemiddeld genomen, 

ter beschikking heeft om 

inkopen te doen in de...-

Onvoldoende, ik moet altijd 

grondig overwegen wat ik 

zal kopen en goed op de 

-,089 ,074 -,083 -1,201 ,231 



 
LXII 

prijzen van producten 

letten.:Voldoende, in de 

supermarkt kan ik eigenlijk 

kopen wat ik wil zonder 

daarbij op de prijzen te 

moeten letten. 

Hoe vaak gaat u naar een 

supermarkt? Kies het 

meest passende antwoord. 

-,143 ,096 -,101 -1,493 ,137 

Heeft u de winkel van op de 

foto's herkend? 

-,059 ,248 -,016 -,239 ,811 

Had u voor bovenstaande 

vraag al stilgestaan bij de 

temperatuur in deze virtuele 

winkel? 

-,679 ,283 -,192 -2,399 ,017 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat er 

achtergrondmuziek 

afgespeeld wordt in de 

virtuele winkel? 

,103 ,346 ,021 ,299 ,766 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat deze 

vragenlijst een 

achtergrondkleur bevat? 

,196 ,234 ,057 ,840 ,402 

TempxMuz -,047 ,088 -,244 -,539 ,591 

TempxKleur -,038 ,080 -,239 -,475 ,635 

MuzxKleur -,044 ,066 -,260 -,670 ,503 

MuzxKleurxTemp ,004 ,018 ,129 ,234 ,816 

a. Dependent Variable: Count_AantalProductenGekocht 

 

 

Pijl 1: Kleur, Muziek en Temperatuur op  
Arousal en Pleasure 

 

MANOVA 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source 

Dependent 

Variable 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 
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Corrected Model Arousal_Mean 19,627
a
 7 2,804 5,651 ,000 

Pleasure_Mean 11,376
b
 7 1,625 2,533 ,016 

Intercept Arousal_Mean 3694,028 1 3694,028 7444,854 ,000 

Pleasure_Mean 4664,977 1 4664,977 7269,962 ,000 

Temperatuur_dummy Arousal_Mean 1,027 1 1,027 2,070 ,152 

Pleasure_Mean ,165 1 ,165 ,257 ,613 

Kleur_dummy Arousal_Mean ,496 1 ,496 ,999 ,319 

Pleasure_Mean 1,437 1 1,437 2,239 ,136 

Muziek_dummy Arousal_Mean 3,119 1 3,119 6,286 ,013 

Pleasure_Mean 4,396 1 4,396 6,852 ,009 

Temperatuur_dummy * 

Kleur_dummy 

Arousal_Mean ,140 1 ,140 ,281 ,596 

Pleasure_Mean 4,477 1 4,477 6,977 ,009 

Temperatuur_dummy * 

Muziek_dummy 

Arousal_Mean 5,055 1 5,055 10,187 ,002 

Pleasure_Mean ,201 1 ,201 ,313 ,577 

Kleur_dummy * 

Muziek_dummy 

Arousal_Mean 6,646 1 6,646 13,394 ,000 

Pleasure_Mean ,117 1 ,117 ,183 ,669 

Temperatuur_dummy * 

Kleur_dummy * 

Muziek_dummy 

Arousal_Mean 2,906 1 2,906 5,857 ,016 

Pleasure_Mean ,077 1 ,077 ,120 ,729 

Error Arousal_Mean 114,123 230 ,496   

Pleasure_Mean 147,586 230 ,642   

Total Arousal_Mean 3843,722 238    

Pleasure_Mean 4851,806 238    

Corrected Total Arousal_Mean 133,750 237    

Pleasure_Mean 158,962 237    

a. R Squared = ,147 (Adjusted R Squared = ,121) 

b. R Squared = ,072 (Adjusted R Squared = ,043) 

 

 



 
LXIV 

1. TEMPERATUUR 
 

Pairwise Comparisons 

Dependent 

Variable 

(I) 

Temperatuur_dummy 

(J) 

Temperatuur_dummy 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig.
a
 

95% Confidence 

Interval for 

Difference
a
 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Arousal_Mean 0 1 -,132 ,092 ,152 -,312 ,049 

1 0 ,132 ,092 ,152 -,049 ,312 

Pleasure_Mean 0 1 ,053 ,104 ,613 -,152 ,258 

1 0 -,053 ,104 ,613 -,258 ,152 

Based on estimated marginal means 

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

 

 

Multivariate Tests 

 Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Pillai's trace ,011 1,256
a
 2,000 229,000 ,287 

Wilks' lambda ,989 1,256
a
 2,000 229,000 ,287 

Hotelling's trace ,011 1,256
a
 2,000 229,000 ,287 

Roy's largest root ,011 1,256
a
 2,000 229,000 ,287 

Each F tests the multivariate effect of Temperatuur_dummy. These tests are based on the linearly independent 

pairwise comparisons among the estimated marginal means. 

a. Exact statistic 

 

2. KLEUR 

 

Pairwise Comparisons 

Dependent 

Variable 

(I) 

Kleur_dummy 

(J) 

Kleur_dummy 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig.
a
 

95% Confidence Interval 

for Difference
a
 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Arousal_Mean 0 1 ,091 ,092 ,319 -,089 ,272 

1 0 -,091 ,092 ,319 -,272 ,089 

Pleasure_Mean 0 1 -,156 ,104 ,136 -,361 ,049 

1 0 ,156 ,104 ,136 -,049 ,361 

Based on estimated marginal means 

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 
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Multivariate Tests 

 Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Pillai's trace ,016 1,803
a
 2,000 229,000 ,167 

Wilks' lambda ,984 1,803
a
 2,000 229,000 ,167 

Hotelling's trace ,016 1,803
a
 2,000 229,000 ,167 

Roy's largest root ,016 1,803
a
 2,000 229,000 ,167 

Each F tests the multivariate effect of Kleur_dummy. These tests are based on the linearly independent pairwise 

comparisons among the estimated marginal means. 

a. Exact statistic 

 

3. MUZIEK 

 

Pairwise Comparisons 

Dependent 

Variable 

(I) 

Muziek_dummy 

(J) 

Muziek_dummy 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig.
a
 

95% Confidence Interval 

for Difference
a
 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Arousal_Mean 0 1 -,229
*
 ,092 ,013 -,410 -,049 

1 0 ,229
*
 ,092 ,013 ,049 ,410 

Pleasure_Mean 0 1 ,272
*
 ,104 ,009 ,067 ,477 

1 0 -,272
*
 ,104 ,009 -,477 -,067 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

 

 

Multivariate Tests 

 Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Pillai's trace ,061 7,374
a
 2,000 229,000 ,001 

Wilks' lambda ,939 7,374
a
 2,000 229,000 ,001 

Hotelling's trace ,064 7,374
a
 2,000 229,000 ,001 

Roy's largest root ,064 7,374
a
 2,000 229,000 ,001 

Each F tests the multivariate effect of Muziek_dummy. These tests are based on the linearly independent 

pairwise comparisons among the estimated marginal means. 

a. Exact statistic 

 

 

 



 
LXVI 

REGRESSIE 

1. PLEASURE 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,380
a
 ,145 ,099 ,71305 

2 ,495
b
 ,245 ,195 ,67422 

3 ,547
c
 ,299 ,248 ,65129 

 

ANOVA
d
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 19,352 12 1,613 3,172 ,000
a
 

Residual 114,397 225 ,508   

Total 133,750 237    

2 Regression 32,835 15 2,189 4,815 ,000
b
 

Residual 100,915 222 ,455   

Total 133,750 237    

3 Regression 40,005 16 2,500 5,894 ,000
c
 

Residual 93,745 221 ,424   

Total 133,750 237    

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,255 ,518  8,213 ,000 

Hoe evalueert u de 

temperatuur die u nu voelt 

in deze kamer?-

Warm:Koud 

,003 ,036 ,006 ,083 ,934 

Hoe evalueert u dit 

muziekstuk?-Traag:Snel 

,110 ,029 ,248 3,748 ,000 

Hoe evalueert u deze 

kleur?-Warm:Koud 

-,055 ,031 -,121 -1,760 ,080 

Wat is uw geslacht? -,116 ,097 -,076 -1,194 ,234 

Wat is uw leeftijd? ,015 ,006 ,198 2,703 ,007 

Wat is uw status? -,102 ,040 -,178 -2,536 ,012 

Wat vindt u van het budget 

dat u, gemiddeld genomen, 

-,056 ,030 -,119 -1,827 ,069 
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ter beschikking heeft om 

inkopen te doen in de...-

Onvoldoende, ik moet altijd 

grondig overwegen wat ik 

zal kopen en goed op de 

prijzen van producten 

letten.:Voldoende, in de 

supermarkt kan ik eigenlijk 

kopen wat ik wil zonder 

daarbij op de prijzen te 

moeten letten. 

Hoe vaak gaat u naar een 

supermarkt? Kies het 

meest passende antwoord. 

,050 ,040 ,080 1,249 ,213 

Heeft u de winkel van op de 

foto's herkend? 

-,010 ,103 -,006 -,096 ,924 

Had u voor bovenstaande 

vraag al stilgestaan bij de 

temperatuur in deze virtuele 

winkel? 

-,119 ,116 -,077 -1,023 ,307 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat er 

achtergrondmuziek 

afgespeeld wordt in de 

virtuele winkel? 

-,127 ,142 -,058 -,897 ,371 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat deze 

vragenlijst een 

achtergrondkleur bevat? 

-,158 ,096 -,105 -1,648 ,101 

2 (Constant) 2,587 ,625  4,141 ,000 

Hoe evalueert u de 

temperatuur die u nu voelt 

in deze kamer?-

Warm:Koud 

,153 ,100 ,333 1,525 ,129 

Hoe evalueert u dit 

muziekstuk?-Traag:Snel 

,463 ,074 1,047 6,287 ,000 

Hoe evalueert u deze 

kleur?-Warm:Koud 

,101 ,093 ,224 1,091 ,276 

Wat is uw geslacht? -,132 ,092 -,087 -1,430 ,154 

Wat is uw leeftijd? ,016 ,005 ,208 2,958 ,003 

Wat is uw status? -,074 ,038 -,130 -1,926 ,055 

Wat vindt u van het budget -,039 ,029 -,084 -1,334 ,184 
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dat u, gemiddeld genomen, 

ter beschikking heeft om 

inkopen te doen in de...-

Onvoldoende, ik moet altijd 

grondig overwegen wat ik 

zal kopen en goed op de 

prijzen van producten 

letten.:Voldoende, in de 

supermarkt kan ik eigenlijk 

kopen wat ik wil zonder 

daarbij op de prijzen te 

moeten letten. 

Hoe vaak gaat u naar een 

supermarkt? Kies het 

meest passende antwoord. 

,053 ,038 ,086 1,402 ,162 

Heeft u de winkel van op de 

foto's herkend? 

,032 ,098 ,020 ,326 ,744 

Had u voor bovenstaande 

vraag al stilgestaan bij de 

temperatuur in deze virtuele 

winkel? 

-,068 ,111 -,044 -,612 ,541 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat er 

achtergrondmuziek 

afgespeeld wordt in de 

virtuele winkel? 

-,181 ,136 -,082 -1,325 ,186 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat deze 

vragenlijst een 

achtergrondkleur bevat? 

-,153 ,092 -,102 -1,666 ,097 

TempxMuz -,046 ,016 -,536 -2,783 ,006 

TempxKleur ,008 ,015 ,110 ,512 ,609 

MuzxKleur -,041 ,015 -,555 -2,708 ,007 

3 (Constant) 1,316 ,678  1,941 ,054 

Hoe evalueert u de 

temperatuur die u nu voelt 

in deze kamer?-

Warm:Koud 

,628 ,151 1,366 4,163 ,000 

Hoe evalueert u dit 

muziekstuk?-Traag:Snel 

,767 ,103 1,735 7,476 ,000 

Hoe evalueert u deze 

kleur?-Warm:Koud 

,440 ,122 ,973 3,612 ,000 
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Wat is uw geslacht? -,110 ,089 -,072 -1,234 ,218 

Wat is uw leeftijd? ,014 ,005 ,186 2,725 ,007 

Wat is uw status? -,056 ,037 -,099 -1,510 ,132 

Wat vindt u van het budget 

dat u, gemiddeld genomen, 

ter beschikking heeft om 

inkopen te doen in de...-

Onvoldoende, ik moet altijd 

grondig overwegen wat ik 

zal kopen en goed op de 

prijzen van producten 

letten.:Voldoende, in de 

supermarkt kan ik eigenlijk 

kopen wat ik wil zonder 

daarbij op de prijzen te 

moeten letten. 

-,039 ,028 -,083 -1,372 ,171 

Hoe vaak gaat u naar een 

supermarkt? Kies het 

meest passende antwoord. 

,049 ,037 ,080 1,352 ,178 

Heeft u de winkel van op de 

foto's herkend? 

,043 ,095 ,026 ,453 ,651 

Had u voor bovenstaande 

vraag al stilgestaan bij de 

temperatuur in deze virtuele 

winkel? 

-,100 ,108 -,065 -,929 ,354 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat er 

achtergrondmuziek 

afgespeeld wordt in de 

virtuele winkel? 

-,196 ,132 -,089 -1,489 ,138 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat deze 

vragenlijst een 

achtergrondkleur bevat? 

-,118 ,089 -,078 -1,324 ,187 

TempxMuz -,167 ,034 -1,963 -4,985 ,000 

TempxKleur -,103 ,031 -1,472 -3,363 ,001 

MuzxKleur -,125 ,025 -1,680 -4,974 ,000 

MuzxKleurxTemp ,029 ,007 1,980 4,111 ,000 

a. Dependent Variable: Arousal_Mean 
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2. AROUSAL 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,306
a
 ,094 ,045 ,80021 

2 ,366
b
 ,134 ,075 ,78765 

3 ,377
c
 ,142 ,080 ,78566 

 

 

ANOVA
d
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 14,886 12 1,241 1,937 ,031
a
 

Residual 144,076 225 ,640   

Total 158,962 237    

2 Regression 21,237 15 1,416 2,282 ,005
b
 

Residual 137,726 222 ,620   

Total 158,962 237    

3 Regression 22,546 16 1,409 2,283 ,004
c
 

Residual 136,416 221 ,617   

Total 158,962 237    

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,677 ,581  8,044 ,000 

Hoe evalueert u de 

temperatuur die u nu voelt 

in deze kamer?-

Warm:Koud 

,069 ,040 ,137 1,696 ,091 

Hoe evalueert u dit 

muziekstuk?-Traag:Snel 

-,049 ,033 -,101 -1,487 ,138 

Hoe evalueert u deze 

kleur?-Warm:Koud 

,072 ,035 ,147 2,079 ,039 

Wat is uw geslacht? -,115 ,109 -,069 -1,056 ,292 

Wat is uw leeftijd? -,001 ,006 -,007 -,092 ,927 

Wat is uw status? -,049 ,045 -,078 -1,083 ,280 

Wat vindt u van het budget 

dat u, gemiddeld genomen, 

,021 ,034 ,042 ,626 ,532 
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ter beschikking heeft om 

inkopen te doen in de...-

Onvoldoende, ik moet altijd 

grondig overwegen wat ik 

zal kopen en goed op de 

prijzen van producten 

letten.:Voldoende, in de 

supermarkt kan ik eigenlijk 

kopen wat ik wil zonder 

daarbij op de prijzen te 

moeten letten. 

Hoe vaak gaat u naar een 

supermarkt? Kies het 

meest passende antwoord. 

,013 ,045 ,019 ,281 ,779 

Heeft u de winkel van op de 

foto's herkend? 

-,085 ,116 -,048 -,738 ,461 

Had u voor bovenstaande 

vraag al stilgestaan bij de 

temperatuur in deze virtuele 

winkel? 

-,106 ,131 -,063 -,811 ,418 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat er 

achtergrondmuziek 

afgespeeld wordt in de 

virtuele winkel? 

-,270 ,159 -,113 -1,696 ,091 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat deze 

vragenlijst een 

achtergrondkleur bevat? 

,036 ,108 ,022 ,334 ,738 

2 (Constant) 4,784 ,730  6,555 ,000 

Hoe evalueert u de 

temperatuur die u nu voelt 

in deze kamer?-

Warm:Koud 

,173 ,117 ,345 1,476 ,141 

Hoe evalueert u dit 

muziekstuk?-Traag:Snel 

-,151 ,086 -,313 -1,753 ,081 

Hoe evalueert u deze 

kleur?-Warm:Koud 

,201 ,109 ,409 1,855 ,065 

Wat is uw geslacht? -,127 ,108 -,077 -1,180 ,239 

Wat is uw leeftijd? -,001 ,006 -,015 -,201 ,841 

Wat is uw status? -,050 ,045 -,081 -1,123 ,262 

Wat vindt u van het budget ,000 ,034 ,001 ,009 ,993 
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dat u, gemiddeld genomen, 

ter beschikking heeft om 

inkopen te doen in de...-

Onvoldoende, ik moet altijd 

grondig overwegen wat ik 

zal kopen en goed op de 

prijzen van producten 

letten.:Voldoende, in de 

supermarkt kan ik eigenlijk 

kopen wat ik wil zonder 

daarbij op de prijzen te 

moeten letten. 

Hoe vaak gaat u naar een 

supermarkt? Kies het 

meest passende antwoord. 

,017 ,044 ,025 ,379 ,705 

Heeft u de winkel van op de 

foto's herkend? 

-,115 ,114 -,065 -1,003 ,317 

Had u voor bovenstaande 

vraag al stilgestaan bij de 

temperatuur in deze virtuele 

winkel? 

-,149 ,130 -,088 -1,144 ,254 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat er 

achtergrondmuziek 

afgespeeld wordt in de 

virtuele winkel? 

-,301 ,159 -,126 -1,893 ,060 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat deze 

vragenlijst een 

achtergrondkleur bevat? 

,019 ,107 ,012 ,178 ,859 

TempxMuz ,023 ,019 ,250 1,212 ,227 

TempxKleur -,045 ,018 -,590 -2,550 ,011 

MuzxKleur ,004 ,018 ,045 ,204 ,839 

3 (Constant) 5,327 ,818  6,513 ,000 

Hoe evalueert u de 

temperatuur die u nu voelt 

in deze kamer?-

Warm:Koud 

-,030 ,182 -,060 -,164 ,870 

Hoe evalueert u dit 

muziekstuk?-Traag:Snel 

-,281 ,124 -,582 -2,268 ,024 

Hoe evalueert u deze 

kleur?-Warm:Koud 

,057 ,147 ,115 ,385 ,700 
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Wat is uw geslacht? -,136 ,108 -,082 -1,267 ,207 

Wat is uw leeftijd? -,001 ,006 -,006 -,085 ,932 

Wat is uw status? -,058 ,045 -,093 -1,285 ,200 

Wat vindt u van het budget 

dat u, gemiddeld genomen, 

ter beschikking heeft om 

inkopen te doen in de...-

Onvoldoende, ik moet altijd 

grondig overwegen wat ik 

zal kopen en goed op de 

prijzen van producten 

letten.:Voldoende, in de 

supermarkt kan ik eigenlijk 

kopen wat ik wil zonder 

daarbij op de prijzen te 

moeten letten. 

,000 ,034 ,000 ,006 ,996 

Hoe vaak gaat u naar een 

supermarkt? Kies het 

meest passende antwoord. 

,018 ,044 ,027 ,415 ,678 

Heeft u de winkel van op de 

foto's herkend? 

-,119 ,114 -,067 -1,046 ,297 

Had u voor bovenstaande 

vraag al stilgestaan bij de 

temperatuur in deze virtuele 

winkel? 

-,135 ,130 -,080 -1,039 ,300 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat er 

achtergrondmuziek 

afgespeeld wordt in de 

virtuele winkel? 

-,295 ,159 -,123 -1,855 ,065 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat deze 

vragenlijst een 

achtergrondkleur bevat? 

,004 ,107 ,003 ,039 ,969 

TempxMuz ,075 ,041 ,809 1,858 ,065 

TempxKleur ,002 ,037 ,030 ,063 ,950 

MuzxKleur ,039 ,030 ,486 1,300 ,195 

MuzxKleurxTemp -,012 ,008 -,776 -1,457 ,147 

a. Dependent Variable: Pleasure_Mean 
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Pijl 4: Arousal op Pleasure 
 

REGRESSIE 
 

1. PLEASURE 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,036
a
 ,001 -,003 ,82017 

a. Predictors: (Constant), Arousal_Factor 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,211 1 ,211 ,314 ,576
a
 

Residual 158,751 236 ,673   

Total 158,962 237    

a. Predictors: (Constant), Arousal_Factor 

b. Dependent Variable: Pleasure_Factor 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,286 ,280  15,307 ,000 

Arousal_Factor ,039 ,069 ,036 ,560 ,576 

a. Dependent Variable: Pleasure_Factor 

 

 

Pijl 3: Pleasure op Consumentengedrag 
 

REGRESSIE 
 

1. LOYALITEIT 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,577
a
 ,333 ,322 1,02163 
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a. Predictors: (Constant), Hoe vaak gaat u naar een supermarkt? Kies het meest passende antwoord., 

Pleasure_Factor, Heeft u de winkel van op de foto's herkend?, Had u voor bovenstaande vraag al stilgestaan bij 

de temperatuur in deze virtuele winkel? 

b. Dependent Variable: Loyaliteit_Factor 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 121,667 4 30,417 29,142 ,000
a
 

Residual 243,191 233 1,044   

Total 364,858 237    

a. Predictors: (Constant), Hoe vaak gaat u naar een supermarkt? Kies het meest passende antwoord., 

Pleasure_Factor, Heeft u de winkel van op de foto's herkend?, Had u voor bovenstaande vraag al stilgestaan bij 

de temperatuur in deze virtuele winkel? 

b. Dependent Variable: Loyaliteit_Factor 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,488 ,597  4,168 ,000 

Pleasure_Factor ,830 ,081 ,548 10,218 ,000 

Heeft u de winkel van op de 

foto's herkend? 

-,262 ,144 -,098 -1,821 ,070 

Had u voor bovenstaande 

vraag al stilgestaan bij de 

temperatuur in deze virtuele 

winkel? 

-,273 ,137 -,107 -1,994 ,047 

Hoe vaak gaat u naar een 

supermarkt? Kies het 

meest passende antwoord. 

-,120 ,055 -,117 -2,183 ,030 

2. WINKELTIJD 

 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,241
a
 ,058 ,050 66,90702 ,058 7,232 2 235 ,001 

a. Predictors: (Constant), Wat is uw leeftijd?, Pleasure_Factor 

b. Dependent Variable: Winkeltijd 

 

ANOVA
b
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Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 64752,783 2 32376,392 7,232 ,001
a
 

Residual 1051989,065 235 4476,549   

Total 1116741,848 237    

a. Predictors: (Constant), Wat is uw leeftijd?, Pleasure_Factor 

b. Dependent Variable: Winkeltijd 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 84,514 26,410  3,200 ,002   

Pleasure_Factor 13,260 5,307 ,158 2,498 ,013 1,000 1,000 

Wat is uw 

leeftijd? 

1,286 ,443 ,184 2,902 ,004 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: Winkeltijd 

 

3. WINKELEVALUATIE 

 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,496
a
 ,246 ,236 ,72844 ,246 25,442 3 234 ,000 

a. Predictors: (Constant), Had u voor bovenstaande vraag al stilgestaan bij de temperatuur in deze virtuele 

winkel?, Heeft u de winkel van op de foto's herkend?, Pleasure_Factor 

b. Dependent Variable: Winkelevaluatie_Factor 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 40,499 3 13,500 25,442 ,000
a
 

Residual 124,165 234 ,531   

Total 164,664 237    

a. Predictors: (Constant), Had u voor bovenstaande vraag al stilgestaan bij de temperatuur in deze virtuele 

winkel?, Heeft u de winkel van op de foto's herkend?, Pleasure_Factor 

b. Dependent Variable: Winkelevaluatie_Factor 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 
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B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1,659 ,331  5,006 ,000   

Pleasure_Factor ,489 ,058 ,481 8,456 ,000 ,996 1,004 

Heeft u de winkel van 

op de foto's herkend? 

,199 ,103 ,110 1,940 ,054 ,997 1,003 

Had u voor 

bovenstaande vraag 

al stilgestaan bij de 

temperatuur in deze 

virtuele winkel? 

-,189 ,097 -,110 -1,934 ,054 ,997 1,003 

a. Dependent Variable: Winkelevaluatie_Factor 

 

 

4. PRODUCTEVALUATIE 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,445
a
 ,198 ,192 ,78818 

a. Predictors: (Constant), Heeft u de winkel van op de foto's herkend?, Pleasure_Factor 

b. Dependent Variable: Productevaluatie_Factor 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 36,135 2 18,068 29,083 ,000
a
 

Residual 145,989 235 ,621   

Total 182,124 237    

a. Predictors: (Constant), Heeft u de winkel van op de foto's herkend?, Pleasure_Factor 

b. Dependent Variable: Productevaluatie_Factor 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,760 ,323  11,637 ,000 

Pleasure_Factor ,422 ,063 ,394 6,743 ,000 

Heeft u de winkel van op de 

foto's herkend? 

-,362 ,111 -,191 -3,260 ,001 

a. Dependent Variable: Productevaluatie_Factor 
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5. AANKOOPBEDRAG 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,099
a
 ,010 ,006 5,50024 

a. Predictors: (Constant), Pleasure_Factor 

b. Dependent Variable: Aankoopbedrag 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 70,994 1 70,994 2,347 ,127
a
 

Residual 7139,634 236 30,253   

Total 7210,628 237    

a. Predictors: (Constant), Pleasure_Factor 

b. Dependent Variable: Aankoopbedrag 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 20,184 1,970  10,247 ,000 

Pleasure_Factor -,668 ,436 -,099 -1,532 ,127 

a. Dependent Variable: Aankoopbedrag 

 

6. AANKOOPVOLUME 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,056
a
 ,003 -,001 1,71701 

a. Predictors: (Constant), Pleasure_Factor 

b. Dependent Variable: Count_AantalProductenGekocht 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2,175 1 2,175 ,738 ,391
a
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Residual 695,758 236 2,948   

Total 697,933 237    

a. Predictors: (Constant), Pleasure_Factor 

b. Dependent Variable: Count_AantalProductenGekocht 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9,536 ,615  15,509 ,000 

Pleasure_Factor -,117 ,136 -,056 -,859 ,391 

a. Dependent Variable: Count_AantalProductenGekocht 

 

 

Extra: Arousal op Consumentengedrag 
 

REGRESSIE 
 

1. LOYALITEIT 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,233
a
 ,054 ,042 1,21431 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 19,811 3 6,604 4,478 ,004
a
 

Residual 345,046 234 1,475   

Total 364,858 237    

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,836 ,566  8,551 ,000 
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Arousal_Mean ,186 ,105 ,113 1,768 ,078 

Heeft u de winkel van op de 

foto's herkend? 

-,290 ,171 -,108 -1,695 ,091 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat er 

achtergrondmuziek 

afgespeeld wordt in de 

virtuele winkel? 

-,574 ,231 -,158 -2,480 ,014 

a. Dependent Variable: Loyaliteit_Mean 

 

2. WINKELTIJD 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,253
a
 ,064 ,023 67,85944 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 71428,666 10 7142,867 1,551 ,123
a
 

Residual 1045313,182 227 4604,904   

Total 1116741,848 237    

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 199,762 51,524  3,877 ,000 

Arousal_Mean -5,588 6,081 -,061 -,919 ,359 

Heeft u de winkel van op de 

foto's herkend? 

-2,609 9,727 -,018 -,268 ,789 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat er 

achtergrondmuziek 

afgespeeld wordt in de 

virtuele winkel? 

-24,765 13,472 -,123 -1,838 ,067 

Wat is uw geslacht? 7,348 9,150 ,053 ,803 ,423 

Wat is uw leeftijd? 1,246 ,515 ,178 2,419 ,016 

Wat is uw status? 3,026 3,844 ,058 ,787 ,432 
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Wat vindt u van het budget 

dat u, gemiddeld genomen, 

ter beschikking heeft om 

inkopen te doen in de...-

Onvoldoende, ik moet altijd 

grondig overwegen wat ik 

zal kopen en goed op de 

prijzen van producten 

letten.:Voldoende, in de 

supermarkt kan ik eigenlijk 

kopen wat ik wil zonder 

daarbij op de prijzen te 

moeten letten. 

-3,796 2,879 -,089 -1,319 ,189 

Hoe vaak gaat u naar een 

supermarkt? Kies het 

meest passende antwoord. 

1,476 3,796 ,026 ,389 ,698 

Had u voor bovenstaande 

vraag al stilgestaan bij de 

temperatuur in deze virtuele 

winkel? 

-2,474 9,355 -,018 -,264 ,792 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat deze 

vragenlijst een 

achtergrondkleur bevat? 

-5,518 9,048 -,040 -,610 ,543 

a. Dependent Variable: Winkeltijd 

 

3. WINKELEVALUATIE 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,167
a
 ,028 -,015 ,78459 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4,022 10 ,402 ,653 ,767
a
 

Residual 139,738 227 ,616   

Total 143,760 237    

 

 

Coefficients
a
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Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,104 ,596  6,889 ,000 

Arousal_Mean ,063 ,070 ,061 ,894 ,372 

Heeft u de winkel van op de 

foto's herkend? 

,087 ,112 ,052 ,775 ,439 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat er 

achtergrondmuziek 

afgespeeld wordt in de 

virtuele winkel? 

-,190 ,156 -,084 -1,222 ,223 

Wat is uw geslacht? -,027 ,106 -,017 -,253 ,800 

Wat is uw leeftijd? -,003 ,006 -,042 -,555 ,579 

Wat is uw status? ,031 ,044 ,052 ,696 ,487 

Wat vindt u van het budget 

dat u, gemiddeld genomen, 

ter beschikking heeft om 

inkopen te doen in de...-

Onvoldoende, ik moet altijd 

grondig overwegen wat ik 

zal kopen en goed op de 

prijzen van producten 

letten.:Voldoende, in de 

supermarkt kan ik eigenlijk 

kopen wat ik wil zonder 

daarbij op de prijzen te 

moeten letten. 

-,005 ,033 -,011 -,162 ,872 

Hoe vaak gaat u naar een 

supermarkt? Kies het 

meest passende antwoord. 

-,043 ,044 -,067 -,985 ,326 

Had u voor bovenstaande 

vraag al stilgestaan bij de 

temperatuur in deze virtuele 

winkel? 

-,092 ,108 -,057 -,847 ,398 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat deze 

vragenlijst een 

achtergrondkleur bevat? 

,074 ,105 ,047 ,704 ,482 

a. Dependent Variable: Winkelevaluatie_Mean 

 



 
LXXXIII 

4. PRODUCTEVALUATIE 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,237
a
 ,056 ,048 ,85523 

a. Predictors: (Constant), Wat is uw geslacht?, Heeft u de winkel van op de foto's herkend? 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10,242 2 5,121 7,002 ,001
a
 

Residual 171,882 235 ,731   

Total 182,124 237    

a. Predictors: (Constant), Wat is uw geslacht?, Heeft u de winkel van op de foto's herkend? 

b. Dependent Variable: Productevaluatie_Mean 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5,953 ,227  26,280 ,000 

Heeft u de winkel van op de 

foto's herkend? 

-,387 ,120 -,204 -3,217 ,001 

Wat is uw geslacht? -,202 ,113 -,114 -1,795 ,074 

a. Dependent Variable: Productevaluatie_Mean 

 

 

5. AANKOOPBEDRAG 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,246
a
 ,061 ,019 5,46258 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 436,992 10 43,699 1,464 ,154
a
 

Residual 6773,636 227 29,840   

Total 7210,628 237    
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15,918 4,148  3,838 ,000 

Heeft u de winkel van op de 

foto's herkend? 

,805 ,783 ,067 1,029 ,305 

Wat is uw geslacht? -,182 ,737 -,016 -,247 ,806 

Arousal_Mean ,541 ,489 ,074 1,106 ,270 

Wat is uw leeftijd? ,077 ,041 ,138 1,864 ,064 

Wat is uw status? -,187 ,309 -,045 -,605 ,546 

Wat vindt u van het budget 

dat u, gemiddeld genomen, 

ter beschikking heeft om 

inkopen te doen in de...-

Onvoldoende, ik moet altijd 

grondig overwegen wat ik 

zal kopen en goed op de 

prijzen van producten 

letten.:Voldoende, in de 

supermarkt kan ik eigenlijk 

kopen wat ik wil zonder 

daarbij op de prijzen te 

moeten letten. 

,263 ,232 ,076 1,133 ,258 

Hoe vaak gaat u naar een 

supermarkt? Kies het 

meest passende antwoord. 

-,391 ,306 -,086 -1,280 ,202 

Had u voor bovenstaande 

vraag al stilgestaan bij de 

temperatuur in deze virtuele 

winkel? 

-1,205 ,753 -,106 -1,600 ,111 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat er 

achtergrondmuziek 

afgespeeld wordt in de 

virtuele winkel? 

1,081 1,084 ,067 ,996 ,320 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat deze 

vragenlijst een 

achtergrondkleur bevat? 

-,565 ,728 -,051 -,775 ,439 

a. Dependent Variable: Aankoopbedrag 

 



 
LXXXV 

6. AANKOOPVOLUME 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,238
a
 ,057 ,015 1,70286 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 39,691 10 3,969 1,369 ,196
a
 

Residual 658,241 227 2,900   

Total 697,933 237    

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9,635 1,293  7,452 ,000 

Heeft u de winkel van op de 

foto's herkend? 

-,050 ,244 -,014 -,206 ,837 

Wat is uw geslacht? ,336 ,230 ,097 1,465 ,144 

Arousal_Mean ,124 ,153 ,054 ,814 ,416 

Wat is uw leeftijd? ,017 ,013 ,096 1,301 ,195 

Wat is uw status? -,058 ,096 -,044 -,596 ,552 

Wat vindt u van het budget 

dat u, gemiddeld genomen, 

ter beschikking heeft om 

inkopen te doen in de...-

Onvoldoende, ik moet altijd 

grondig overwegen wat ik 

zal kopen en goed op de 

prijzen van producten 

letten.:Voldoende, in de 

supermarkt kan ik eigenlijk 

kopen wat ik wil zonder 

daarbij op de prijzen te 

moeten letten. 

-,091 ,072 -,085 -1,260 ,209 

Hoe vaak gaat u naar een 

supermarkt? Kies het 

meest passende antwoord. 

-,141 ,095 -,099 -1,475 ,141 

Had u voor bovenstaande -,491 ,235 -,139 -2,091 ,038 



 
LXXXVI 

vraag al stilgestaan bij de 

temperatuur in deze virtuele 

winkel? 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat er 

achtergrondmuziek 

afgespeeld wordt in de 

virtuele winkel? 

,138 ,338 ,027 ,407 ,684 

Had u voor deze vraag 

opgemerkt dat deze 

vragenlijst een 

achtergrondkleur bevat? 

,169 ,227 ,049 ,745 ,457 

a. Dependent Variable: Count_AantalProductenGekocht 

 
 
Extra : Invloed interactie pleasure  en arousal  op consumentengedrag  

 

REGRESSIE 
 

1. LOYALITEIT 
 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,564a ,318 ,309 1,03122 

a. Predictors: (Constant), ZPleasurexArousal, ZPleasure, ZArousal 
 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 116,020 3 38,673 36,367 ,000b 

Residual 248,838 234 1,063   

Total 364,858 237    

 
a. Dependent Variable: Loyaliteit_Mean 
b. Predictors: (Constant), ZPleasurexArousal, ZPleasure, ZArousal 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4,538 ,067  67,846 ,000 

ZArousal ,158 ,069 ,128 2,304 ,022 

ZPleasure ,675 ,067 ,544 10,059 ,000 

ZPleasurexArousal ,094 ,053 ,099 1,793 ,074 

 
a. Dependent Variable: Loyaliteit_Mean 
 



 
LXXXVI

I 

2. WINKELTIJD 
 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,164a ,027 ,014 68,15175 

 
a. Predictors: (Constant), ZPleasurexArousal, ZPleasure, ZArousal 

 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 29891,265 3 9963,755 2,145 ,095b 

Residual 1086850,583 234 4644,661   

Total 1116741,848 237    

 
a. Dependent Variable: Winkeltijd 
b. Predictors: (Constant), ZPleasurexArousal, ZPleasure, ZArousal 

 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 174,707 4,420  39,524 ,000 

ZArousal -3,543 4,543 -,052 -,780 ,436 

ZPleasure 10,792 4,434 ,157 2,434 ,016 

ZPleasurexArousal -,848 3,474 -,016 -,244 ,807 

 
a. Dependent Variable: Winkeltijd 

 

3. WINKELEVALUATIE 

 
 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,492a ,242 ,233 ,68227 

 
a. Predictors: (Constant), ZPleasurexArousal, ZPleasure, ZArousal 

 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 34,835 3 11,612 24,945 ,000b 

Residual 108,925 234 ,465   

Total 143,760 237    

 
a. Dependent Variable: Winkelevaluatie_Mean 
b. Predictors: (Constant), ZPleasurexArousal, ZPleasure, ZArousal 



 
LXXXVI

II 

 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3,829 ,044  86,530 ,000 

ZArousal ,047 ,045 ,061 1,040 ,300 

ZPleasure ,376 ,044 ,483 8,473 ,000 

ZPleasurexArousal ,058 ,035 ,097 1,657 ,099 

 
a. Dependent Variable: Winkelevaluatie_Mean 

 

4. PRODUCTEVALUATIE 
 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,412a ,169 ,159 ,80400 

 
a. Predictors: (Constant), ZPleasurexArousal, ZPleasure, ZArousal 

 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 30,864 3 10,288 15,916 ,000b 

Residual 151,260 234 ,646   

Total 182,124 237    

 
a. Dependent Variable: Productevaluatie_Mean 
b. Predictors: (Constant), ZPleasurexArousal, ZPleasure, ZArousal 

 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 5,163 ,052  98,999 ,000 

ZArousal ,059 ,054 ,068 1,107 ,270 

ZPleasure ,349 ,052 ,398 6,671 ,000 

ZPleasurexArousal -,026 ,041 -,040 -,646 ,519 

 
a. Dependent Variable: Productevaluatie_Mean 

 

 

5. AANKOOPBEDRAG 
 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 



 
LXXXIX 

1 ,163a ,027 ,014 5,47692 

 
a. Predictors: (Constant), ZPleasurexArousal, ZPleasure, ZArousal 

 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 191,418 3 63,806 2,127 ,097b 

Residual 7019,210 234 29,997   

Total 7210,628 237    

 
a. Dependent Variable: Aankoopbedrag 
b. Predictors: (Constant), ZPleasurexArousal, ZPleasure, ZArousal 

 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 17,199 ,355  48,415 ,000 

ZArousal ,599 ,365 ,109 1,641 ,102 

ZPleasure -,551 ,356 -,100 -1,547 ,123 

ZPleasurexArousal ,414 ,279 ,098 1,483 ,139 

 
a. Dependent Variable: Aankoopbedrag 

 

6. AANKOOPVOLUME 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,112a ,013 ,000 1,71608 

 
a. Predictors: (Constant), ZPleasurexArousal, ZPleasure, ZArousal 

 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 8,823 3 2,941 ,999 ,394b 

Residual 689,110 234 2,945   

Total 697,933 237    

 
a. Dependent Variable: Count_AantalProductenGekocht 
b. Predictors: (Constant), ZPleasurexArousal, ZPleasure, ZArousal 
 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 



 
XC 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 9,013 ,111  80,979 ,000 

ZArousal ,157 ,114 ,092 1,376 ,170 

ZPleasure -,098 ,112 -,057 -,882 ,379 

ZPleasurexArousal ,078 ,087 ,059 ,892 ,373 

 
a. Dependent Variable: Count_AantalProductenGekocht 

 

 

Extra: Kleur, Muziek, Temperatuur en Arousal en 
Pleasure op Consumente gedrag 

 

REGRESSIE 
 

1. LOYALITEIT 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,564
a
 ,318 ,303 1,03583 

a. Predictors: (Constant), Arousal_Factor, Pleasure_Factor, Hoe evalueert u de temperatuur die u nu voelt in 

deze kamer?-Warm:Koud, Hoe evalueert u dit muziekstuk?-Traag:Snel, Hoe evalueert u deze kleur?-

Warm:Koud 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 115,933 5 23,187 21,610 ,000
a
 

Residual 248,925 232 1,073   

Total 364,858 237    

a. Predictors: (Constant), Arousal_Factor, Pleasure_Factor, Hoe evalueert u de temperatuur die u nu voelt in 

deze kamer?-Warm:Koud, Hoe evalueert u dit muziekstuk?-Traag:Snel, Hoe evalueert u deze kleur?-

Warm:Koud 

b. Dependent Variable: Loyaliteit_Factor 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,503 ,561  ,896 ,371 

Hoe evalueert u deze -,039 ,044 -,052 -,879 ,380 



 
XCI 

kleur?-Warm:Koud 

Hoe evalueert u dit 

muziekstuk?-Traag:Snel 

-,026 ,042 -,036 -,624 ,533 

Hoe evalueert u de 

temperatuur die u nu voelt 

in deze kamer?-

Warm:Koud 

-,033 ,044 -,044 -,756 ,451 

Pleasure_Factor ,839 ,085 ,554 9,863 ,000 

Arousal_Factor ,182 ,092 ,113 1,992 ,048 

a. Dependent Variable: Loyaliteit_Factor 

 

2. WINKELTIJD 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,207
a
 ,043 ,022 67,87761 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 47832,023 5 9566,405 2,076 ,069
a
 

Residual 1068909,825 232 4607,370   

Total 1116741,848 237    

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 126,798 36,779  3,448 ,001 

Hoe evalueert u deze 

kleur?-Warm:Koud 

4,183 2,877 ,101 1,454 ,147 

Hoe evalueert u dit 

muziekstuk?-Traag:Snel 

-3,520 2,732 -,087 -1,288 ,199 

Hoe evalueert u de 

temperatuur die u nu voelt 

in deze kamer?-

Warm:Koud 

-,825 2,903 -,020 -,284 ,777 

Pleasure_Factor 10,681 5,576 ,127 1,916 ,057 

Arousal_Factor -,397 5,998 -,004 -,066 ,947 

a. Dependent Variable: Winkeltijd 



 
XCII 

3. WINKELEVALUATIE 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,473
a
 ,223 ,207 ,74246 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 36,776 5 7,355 13,343 ,000
a
 

Residual 127,888 232 ,551   

Total 164,664 237    

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,624 ,402  4,036 ,000 

Hoe evalueert u deze 

kleur?-Warm:Koud 

,003 ,031 ,006 ,095 ,925 

Hoe evalueert u dit 

muziekstuk?-Traag:Snel 

,014 ,030 ,028 ,452 ,652 

Hoe evalueert u de 

temperatuur die u nu voelt 

in deze kamer?-

Warm:Koud 

-,005 ,032 -,010 -,155 ,877 

Pleasure_Factor ,485 ,061 ,476 7,944 ,000 

Arousal_Factor -,010 ,066 -,009 -,147 ,883 

a. Dependent Variable: Winkelevaluatie_Factor 

 

 

4. PRODUCTEVALUATIE 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,428
a
 ,183 ,165 ,80084 

a. Predictors: (Constant), Arousal_Factor, Pleasure_Factor, Hoe evalueert u de temperatuur die u nu voelt in 

deze kamer?-Warm:Koud, Hoe evalueert u dit muziekstuk?-Traag:Snel, Hoe evalueert u deze kleur?-

Warm:Koud 

 



 
XCIII 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 33,333 5 6,667 10,395 ,000
a
 

Residual 148,791 232 ,641   

Total 182,124 237    

a. Predictors: (Constant), Arousal_Factor, Pleasure_Factor, Hoe evalueert u de temperatuur die u nu voelt in 

deze kamer?-Warm:Koud, Hoe evalueert u dit muziekstuk?-Traag:Snel, Hoe evalueert u deze kleur?-

Warm:Koud 

b. Dependent Variable: Productevaluatie_Factor 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,485 ,434  5,726 ,000 

Hoe evalueert u deze 

kleur?-Warm:Koud 

,033 ,034 ,063 ,973 ,332 

Hoe evalueert u dit 

muziekstuk?-Traag:Snel 

,029 ,032 ,057 ,914 ,362 

Hoe evalueert u de 

temperatuur die u nu voelt 

in deze kamer?-

Warm:Koud 

,001 ,034 ,002 ,033 ,974 

Pleasure_Factor ,421 ,066 ,393 6,397 ,000 

Arousal_Factor ,133 ,071 ,117 1,886 ,061 

a. Dependent Variable: Productevaluatie_Factor 

 

 

5. AANKOOPBEDRAG 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,235
a
 ,055 ,035 5,41938 

a. Predictors: (Constant), Arousal_Factor, Pleasure_Factor, Hoe evalueert u de temperatuur die u nu voelt in 

deze kamer?-Warm:Koud, Hoe evalueert u dit muziekstuk?-Traag:Snel, Hoe evalueert u deze kleur?-

Warm:Koud 

 

 



 
XCIV 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 396,858 5 79,372 2,703 ,021
a
 

Residual 6813,770 232 29,370   

Total 7210,628 237    

a. Predictors: (Constant), Arousal_Factor, Pleasure_Factor, Hoe evalueert u de temperatuur die u nu voelt in 

deze kamer?-Warm:Koud, Hoe evalueert u dit muziekstuk?-Traag:Snel, Hoe evalueert u deze kleur?-

Warm:Koud 

b. Dependent Variable: Aankoopbedrag 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 18,194 2,936  6,196 ,000 

Hoe evalueert u deze 

kleur?-Warm:Koud 

,105 ,230 ,032 ,456 ,649 

Hoe evalueert u dit 

muziekstuk?-Traag:Snel 

-,573 ,218 -,176 -2,625 ,009 

Hoe evalueert u de 

temperatuur die u nu voelt 

in deze kamer?-

Warm:Koud 

-,001 ,232 ,000 -,006 ,995 

Pleasure_Factor -,908 ,445 -,135 -2,039 ,043 

Arousal_Factor 1,228 ,479 ,172 2,565 ,011 

a. Dependent Variable: Aankoopbedrag 

 

 

6. AANKOOPVOLUME 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,155
a
 ,024 ,003 1,71337 

a. Predictors: (Constant), Arousal_Factor, Pleasure_Factor, Hoe evalueert u de temperatuur die u nu voelt in 

deze kamer?-Warm:Koud, Hoe evalueert u dit muziekstuk?-Traag:Snel, Hoe evalueert u deze kleur?-

Warm:Koud 

 

 

ANOVA
b
 



 
XCV 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 16,862 5 3,372 1,149 ,335
a
 

Residual 681,070 232 2,936   

Total 697,933 237    

a. Predictors: (Constant), Arousal_Factor, Pleasure_Factor, Hoe evalueert u de temperatuur die u nu voelt in 

deze kamer?-Warm:Koud, Hoe evalueert u dit muziekstuk?-Traag:Snel, Hoe evalueert u deze kleur?-

Warm:Koud 

b. Dependent Variable: Count_AantalProductenGekocht 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8,891 ,928  9,576 ,000 

Hoe evalueert u deze 

kleur?-Warm:Koud 

,058 ,073 ,056 ,799 ,425 

Hoe evalueert u dit 

muziekstuk?-Traag:Snel 

-,097 ,069 -,096 -1,410 ,160 

Hoe evalueert u de 

temperatuur die u nu voelt 

in deze kamer?-

Warm:Koud 

-,033 ,073 -,031 -,445 ,657 

Pleasure_Factor -,166 ,141 -,079 -1,178 ,240 

Arousal_Factor ,279 ,151 ,126 1,845 ,066 

a. Dependent Variable: Count_AantalProductenGekocht 

 

 



 
XCVI 



 
XCVII 

 


