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1. Samenvatting
Op vraag "1 Gaat u dit jaar op vakantie?" is het meest gekozen antwoord (55%): "Ja, buiten het
hoogseizoen".
Op vraag "1.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(70%): "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
(67%): "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
(57%): "Ik ken de verkeersregels".
Op vraag "3 Heeft u tips om voorbereid op vakantie te gaan?" antwoordt 53% van de respondenten:
"Nee, ik heb geen tips".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Stein, waarbij 49 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 (55%): "Ja, buiten het
hoogseizoen".

Toelichting



Ben al geweest in mei
Geen geld voor
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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
(70%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".
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1.1 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?
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67%

op vraag "1.1 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(67%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".
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2 Wat weet u van het land waar u op vakantie gaat?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=47)
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op vraag "2 Wat weet u van het land waar u op vakantie gaat?" is het meest gekozen antwoord
(57%): "Ik ken de verkeersregels".

Anders, namelijk:





Ik lees me in om een beetje voorbereid ter plekke te komen
Ik weet welke bezienswaardigheden er zijn
Toeristische attracties
Woont familie
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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 53% van de respondenten:
"Nee, ik heb geen tips".

Ja, tip:















Bereid je goed voor, koop een boek en landkaart over het land/streek, neem een talengids mee
als je de taal niet spreekt en hang niet de 'Hollander' uit, je vertegenwoordigd Nederland en al
zijn inwoners
Check de route orienteer je op omgeving zoek leuke dingen die je kunt gaan doen. Informeer bij
mensen die omgeving al eens bezocht hebben
Ga na of er visa nodig is, kijk ook of het water drinkbaar is, en vergeet Medicijnpaspoort niet !!
Ga niet direct weg. Eerst een paar dagen thuis onthaasten
Goed uitgerust vertrekken geen alcohol nuttigen de avond voor vetrrk
Kijk om je heen, zie anderen zich druk maken, wordt daar rustig van!
Leer de omgeving kennen voordat je gaat.
Maak ruim van te voren een lijstje voor elk meereizend gezinslid en noteer hierop wat je moet
meenemen. telkens als je iets invalt schrijf je het erbij. zo hoef je bij de koffer inpakken alleen
maar het lijstje af te werken. klaar
Neem de helft mee van wat je denkt nodig te hebben asn kleding en maak combinaties. Een shirt
dat op een broek en een rok kan. Een leuk shirt over een lange jurk is een rok enz
Op tijd alles regelen en een overzicht maken van alle adressen en belangrijke gegevens die
onderweg en ter plekke van pas kunnen komen
Tverdiep je in het land waar je naar toe gaa
Uitgerust vertrekken en geen zorgen in je koffer meenemen
Van tevoren inlezen en plannen wat je wil bekijken.
Zoek naar zoveel mogelijk info over de bestemming.
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Stein
Vakantie
07 juni 2018 tot 17 juni 2018
49
14,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
6
1 minuut en 6 seconden
19 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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