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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift

Loyaliteit en Tevredenheid
door
José Bloemer

1

Hoewel vrij algemeen wordt aangenomen dat consumententevredenheid tot
merktrouw leidt, geldt dit alleen in bijzondere gevallen (naar aanleiding
van dit proefschrift).

2

Het inzicht, dat niet altijd een uitgebreide evaluatie aan de tevredenheid
over de consumptie van een merk ten grondslag ligt, is nog onvoldoende
doorgedrongen in de bestaande marketing- en consumentengedragsliteratuur (naar aanleiding van dit proefschrift).

3

Werkelijke trouw kan pas optreden wanneer de gelegenheid tot ontrouw
bestaat (naar aanleiding dit proefschrift).

4

Het verschil tussen merktrouw en merkentrouw dient meer aandacht te
krijgen, binnen de marketingtheorie en -praktijk, dan het verschil tussen
enkelvoud en meervoud, in eerst instantie, doet vermoeden (naar aanleiding
van dit proefschrift).

5

Een dienstverlenende organisatie kan pas daadwerkelijk dienstverlenend
zijn voor de klant, als zij dit op de eerste plaats is voor het eigen personeel.

6

Het onderscheid tussen avondmensen en ochtendmensen, tezamen met de
grotere kans van slagen van avondmensen dan ochtendmensen bij een
avondstudie, impliceert dat, vanuit een oogpunt van 'gelijke kansen voor
iedereen', een universiteit naast deeltijd avondonderwijs ook deeltijd ochtendonderwijs zou moeten bieden.

7

De invloed van een overleden ouder op de ontwikkeling van een kind mag
niet worden onderschat.

8

Het verdient aanbeveling de uitdrukking 'Auslander raus' zowel in woord
als in daad uit te bannen.

9

Het wegvallen van de geografische grenzen in Europa vormt geen garantie
dat de sociaal-psychologische grenzen tevens worden opgeheven.

10

De aanduiding spaarlampen is misleidend omdat noch het milieu, noch de
portemonnaie, door deze lampen vanzelfsprekend worden gespaard.
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ERRATUM
pagina 17, laatste regel dient te worden gelezen als: "Dit is gebeurd op basis van in de
internationale literatuur gepubliceerde studies. Aanvankelijk was het de bedoeling"

