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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
(100%): "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
(79%): "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
(53%): "Ik ken de verkeersregels".
Op vraag "3 Heeft u tips om voorbereid op vakantie te gaan?" antwoordt 61% van de respondenten:
"Nee, ik heb geen tips".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Landgraaf, waarbij 58 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







De optie: zijn al op vakantie geweest... mis ik.
Wij zijn dus al op vakantie geweest. Met een cruise
Helaas heeft mijn man verplicht vakantie in die periode.
Ik ben 90 jaar en halve invalide persoon. Geen ambities voor enig buitenland; ik probeer hier in
NL de politieke zaken om te DIRIGEREN zodat de steeds meer groeiende DICTATUUR
geblokkeerd kan worden. Daar besteed ik mijn TIJD, MOEITE & GELD aan.
Wij worden nu misbruikt om het Vreemde Volk (met Veel ?????) GASTVRIJ op te nemen, terwijl
WIJ, die NL hebben opgebouwd DAGELIJKS WORDEN BESTOLEN en VERNEDERD.
Zorg Hiervoor staat bij mij op de Eerste plaats boven Vakantie Aangelegenheden.
Opgesteld door Sjef Vaessen, Sloterstraat 34 Waubach
Partner werkt in onderwijs, helaas.
Vanwege de financiële omstandigheden.
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1.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=13)
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op vraag "1.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(100%): "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
(79%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".

Toelichting


Ik ga met mijn vrouw naar Oostenrijk een week ff tot rust komen, we zitten al meer als 5 jaar in
een zeer onaangename situatie (voor ons althans) door allerlei omstandigheden, o.a. ziekte is het
bedrijf failliet gegaan en kwamen we onder beschermingsbewind (GGN) dit heeft ons van de
regen in de drup gebracht, schulden zijn verdubbeld etc.. We hebben nu eindelijk een
bewindvoerder waar je op kunt bouwen, die meteen alles voor ons geregeld heeft en nog aan
het regelen is. Hij heeft er ook voor gezorgd dat we een weekje weg kunnen en alle problemen
even kunnen vergeten. We gaan buiten het hoogseizoen omdat we het ons anders helemaal niet
kunnen veroorloven.
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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
(53%): "Ik ken de verkeersregels".

Anders, namelijk:








Ga niet op vakantie
Gaan niet op vakantie
Ik heb er jaren gewoond
N.v.t.
We gaan er voor de 10keer ofzo naar toe. Daar voelen we ons pas echt thuis.
We zijn er vroeger vaker geweest en heeft ons altijd goed bevallen.
Zie vraag 1.

Toelichting



Met een cruise boot wordt er in meerdere landen aangelegd
We gaan al dertig jaar naar Frankrijk en kennen heel veel verschillende streken.
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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 61% van de respondenten:
"Nee, ik heb geen tips".

Ja, tip:


















Doe het rustig aan!
Ga ergens waar je kunt ontspannen.
Gewoon DOEN
Goede voorbereiding, alles regelen via goede reisorganisatie...
Good voorbereid en uitgerust dan goat het goes.
Het land/gebied waar je naar toe gaat uitgebreid onderzoeken. map maken met belangrijke
zaken zodat als er iets mis gaat je niet lang hoeft te zoeken naar telnr./adressen. de tijd nemen
voor de reis
Informeer je van te voren over gewoontes, eten etc.
Inlezen en activiteiten plannen
Internet en boeken
Je medcijnpaspoort als je hem hebt .En zorgverzekeringspas
Op internet een bagagelijst downloaden.Verder via internet info zoeken over de streek,
toeristische attracties zoeken. Hotels of campings uitzoeken.
Rustig aan doen, vakantie is er om te onthaasten, niks moet alles mag.
Vaak genoeg naar onbekende bestemmingen gegaan (verzorgde rondreis).
Via internet fiets en wandelroutes en interessante plaatsen opzoeken e
Voorbereiden dmv reisgidsen en andere online info, om weersomstandigheden te weten te
komen en zaken waar je belangstelling naar uit gaat
Zorg dat je niet te lang rijdt, stap uit en overnacht als je meer dan 6 uur moet rijden, dan heb je
nog iets aan de dag
Zorg dat je op tijd alle papieren in orde hebt dat is denk ik wel het meest belangrijke. Kijk niet
een week vooraf of je alles hebt. Dat is dan een beetje te laat.
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Landgraaf
Vakantie
14 juni 2018 tot 22 juni 2018
58
12,8% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
6
1 minuut en 2 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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