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1. Samenvatting
Op vraag "1 Gaat u dit jaar op vakantie?" is het meest gekozen antwoord (44%): "Ja, buiten het
hoogseizoen".
Op vraag "1.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(68%): "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
(71%): "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
(71%): "Ik ken de verkeersregels".
Op vraag "3 Heeft u tips om voorbereid op vakantie te gaan?" antwoordt 47% van de respondenten:
"Ja, tip:".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Gennep, waarbij 48 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 (44%): "Ja, buiten het
hoogseizoen".

Toelichting




Heb te maken met vakantie onderwijs.
Ik ben in maart al geweest en ga in november nog een keer
Onze kinderen zitten op school dus moeten we wel en worden we weer keihard genaaid met de
prijzen maar goed het is niet anders.
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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
(68%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".

Toelichting



Gedeeltelijk thuis en weekje weg.
Wij hebben een vakantiehuis op terschelling
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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
(71%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".

Toelichting


Wij maken rondreis door Oostenrijk,Slovenië, Italie
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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
(71%): "Ik ken de verkeersregels".

Anders, namelijk:









Als we gaan tenminste
Ga niet op vakantie (2x)
Geschiedenis
Het weer 30 gr.
Ik heb bij de 1e vraag nee ik gevuld! Knudde fornulier, slecht over nagedacht
Mooi land, mooie stad!
NVT
Vakantie in Nederland
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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 47% van de respondenten:
"Ja, tip:".

Ja, tip:






















Auto laten controleren, opschrijven wat je allemaal mee wilt nemen, route uitstippelen en evt
vignetten bestellen, kijken of pinpas is ingeschakeld voor buitenland
Ga niet te ver en laat je verder verassen. Dat geeft de minste stres
Ga uitgerust
Goed humeur
Goed voor bereiden als je ver weg gaat
Goed voorbereiden door veel over het land te lezen en je in de geschiedenis te verdiepen
In rust vakantielijst maken,ruim van te voren
Internet
Je kunt alles in Google opzoeken
Lees je altijd in op de gewoonten van een land. Gedraag je als een gast, niet als een beterweter.
Lijstjes maken. Tijdig inpakken en huis netjes achter laten.
Neem de tijd voordat je vertrekt. Dat scheelt al enorm veel stress
Niet zo druk maken, alles komt goed
Verdiep je uit respect voor anderen op z'n minst globaal in de cultuur zodat je weet hoe je je
moet gedragen
Via een schema spullen inpakken zodat je niets vergeet.
Vooraf informatie opzoeken
Vooraf op internet kijken wat mooie plekjes en wandel/fiets gebieden zijn. watervallen,
kastelen, mooie dorpjes en stadjes bezichtigen je kunt het allemaal op internet uitzoeken maar
ik koop altijd ook ANWB goud van de regio waar ik heen ga
Vreemde vraag
Zoek alles op internet van je bestemming en de reis
Zorg dat je checklist hebt met benodigdheden
Zorg dat u iemand in je huis verblijft, ivm inbraak
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Gennep
Vakantie
21 juni 2018 tot 02 juli 2018
48
14,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
6
1 minuut en 12 seconden
3 juli 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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