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1. Samenvatting
Op vraag "1 Gaat u dit jaar op vakantie?" is het meest gekozen antwoord (53%): "Ja, buiten het
hoogseizoen".
Op vraag "1.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(78%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".
Op vraag "1.1 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(72%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".
Op vraag "2 Wat weet u van het land waar u op vakantie gaat?" is het meest gekozen antwoord
(62%): "Ik ken de verkeersregels".
Op vraag "3 Heeft u tips om voorbereid op vakantie te gaan?" antwoordt 50% van de respondenten:
"Nee, ik heb geen tips".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Valkenburg, waarbij 55 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Vakantie
De eindexamens zijn geweest en de vakantie staat voor de deur.

1 Gaat u dit jaar op vakantie?
(Leesinstructie: met het hoogseizoen bedoelen we de maanden juli en augustus,
meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "1 Gaat u dit jaar op vakantie?" is het meest gekozen antwoord (53%): "Ja, buiten het
hoogseizoen".

Toelichting







Geen geld
Het is hier al soort vakantie
Ik heb veel gereisd in mijn leven , nu ben ik graag thuis in mijn eigen huis en tuin. en de
gezelligheid hier om mij heen.
Wegens verbouwing blijven we dit jaar thuis
Wegens ziekte van mij en mij vrouw (kanker) kunnen we dit jaar niet op vakantie. Volgend jaar
beter hopen we.
Zit er financieel niet in.
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1.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "1.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(78%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".
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1.1 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "1.1 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(72%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".

Toelichting


Mee sta paar dagen , met familiebezoek. Duitsland Frankrijk
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2 Wat weet u van het land waar u op vakantie gaat?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "2 Wat weet u van het land waar u op vakantie gaat?" is het meest gekozen antwoord
(62%): "Ik ken de verkeersregels".

Anders, namelijk:












Bereid me altijd goed voor
Ga niet op vakantie (2x)
Het word tuinesie
Ik blijf thuis.
Ik ga niet op vakantie
Mooie Achterhoek, komen wij vandaan!!
Nvt
Nvt
Reeds vaak geweest
We gaan niet
Zij hebben het Noorderlicht

Toelichting


Als ik met vakantie ga wil ik me graag op reis gaan met goede informatie van het land teel en
cultuur. tenminste buiten Europa..
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Vakantiestress is het gevoel dat een vrije periode extra spanning oproept.

3 Heeft u tips om voorbereid op vakantie te gaan?
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Op vraag "3 Heeft u tips om voorbereid op vakantie te gaan?" antwoordt 50% van de respondenten:
"Nee, ik heb geen tips".

Ja, tip:
























Als je centen hebt ga voorbereid
Bereid de vakantie goed voor. Zorg dat je niet gestresst vertrekt.
De te bezoeken landen en steden op internet alle wetenswaardigheden lezen.
Een goede voorbereiding,is al voorpret,en denk logisch na
Goed speuren en oriënteren op internet
Goede voorbereidingen en na denken wat je gaat ondernemen en vooral niet te hoge
verwachtingen mee nemen.
Googelen en met collega’s al er over praten
Iedereen nog beter voorbereiden op het vervoer en zijn problemen.
Ik ga niet op vakantie, kan de enquete niet versturen als je invult dat je niet op vakantie gaat
Info op het web zoeken en verzamelen
Koop een goede reisgids
Lijstjes makennen plannen
Maak 1 standaard meeneemlijst en pas deze per vakantie aan/bij
Maak van te voren een lijst met zaken die je denkt nodig te hebben
Neem vakantie wat bij je past en niet wat in de mode is.
Nvt
Op tijd beginnen met de voorbereidingen
Rustig aan
Veel eerder beginnen met inpakken dan gepland en goed weervoorspelling volgen
Veel lezen over de vakantie regio.
Verdiep je erin waar je heen gaat.
Voorbereiding is ook vakantie
Zoek op internet naar leuke bezienswaardigheden van de stad of streek waar je heen gaat.
Koop een informatieboekje bij de ANWB
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Valkenburg
Vakantie
14 juni 2018 tot 25 juni 2018
55
13,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
6
1 minuut en 9 seconden
26 juni 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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