Vakantie
De eindexamens zijn geweest en de vakantie staat voor de deur.

8 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 "8 Gaat u dit jaar op vakantie?" is het meest gekozen antwoord (47%): "Ja, buiten het
hoogseizoen".

Toelichting


















88 en redelijk invalide echtgenote...
Alleen deze keer gaan we in het hoogseizoen
Dáár hebben we geen geld en geen auto voor!!
Door schoolgaande kinderen geen andere keuze
Door stijgende lasten en gelijkblijvend salaris weet ik nog niet of ik het me kan permitteren.
Geen geld en altijd moe
Geen geld en geen tijd.
GEEN GELD OM OP VAKANTIE TE GAAN.
Geen geld voor
Geen geld voor met een ioaw uitkering.
Heerlijk om thuis te zijn en andere te zien vertrekken! Hemels! en dan naar de chinees voor een
portie
bami met loempia en ook sambal bij! wat een feest.
Helaas ben ik aan die tijd gebonden.
Ik ben gepensioneerd en ga buiten het seizoen met de caravan trek ik door Nederland.
Ik ben nog nooit in mijn leven op vakantie geweest. Ik ben ex trucker ik moet geld toe hebben
wil je mij naar het buitenbos krijgen.
Ik ga naar Iran, en daar is het in juli en augustus veel te warm.
Mijn man is net met pensioen. Ik studeer. Het is prachtig weer nu dus we hebben geen haast. :)
Nee
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8.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=74)
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op vraag "8.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(77%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".

Toelichting



Ierland
Wij gaan naar Engeland en Wales.
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8.1 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=153)
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op vraag "8.1 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(77%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".

Toelichting



Iran
Waarschijnlijk een stedenreis
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9 Wat weet u van het land waar u op vakantie gaat?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=318)
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op vraag "9 Wat weet u van het land waar u op vakantie gaat?" is het meest gekozen antwoord
(47%): "Ik ken de gewoonten en tradities".

Anders, namelijk:


























Aangenaam klimaat
ALS ik op vakantie ga probeer ik me vooraf voldoende te verdiepen in cultuur, regels en zelfs een
beetje in de taal
Ben gehandycapt
Cult
Daar zijn we in 'onderhandeling' dus weet nog niet het exate landze
De natuur
Eten
Familie in de regio
G
Ga dus niet
Ga niet
Ga niet op vakantie (3x)
Ga niet op vakantie.
Gaan niet op vakantie!
Geen intresse!
Global kennis
Het is er gewoon fijn
Het verleden en de cultuur
Ik altijd rondreizen gemaakt binnen en buiten europa, maar dat zit er denkelijk dit jaar niet in.
Ik blijf in Maastricht
Ik blijf in Nederland
Ik ga niet (4x)
Ik ga niet met vakantie
Ik ga niet op vakantie (3x)
Ik ga toch niet
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IK HEB GEEN GELD OM OP VAKANTIE TE GAAN.
Ik ken de humor
Ik ken het klimaat en de keuken
Ik koop altijd de anwb reisgids
Ik vind het een fijn land
Ik voel me er thuis
Ik weet bijna allesw
Ik weet dat het fijn is ;)
Ik wil Scandinavie graag leren kennen
Kennen is een groot woord. Verdiep me wel in de bijzonderheden van de stad/streek waar we
naar toe gaan.
Moet ik mij nog over buigen
Mooie stad nl budapest
N.v.t. (2x)
Nvt (3x)
Ook de mentaliteit dat is erg belangrijk
Vriendelijke mensen
Weet nog niet waar ik dit jaar naar toe ga.
Zie wel eens wat op tv over dit land.

Toelichting












Buitenland vakantie moet nog gepland en weet nog niet waarheen. Binnenland vakantie is
gepland.
En het is een leuk land voor motorrijders
Ik ga naar Iran en ga me van tevoren duchtig inlezen...
Ik ga niet op vakantie, maar dat was al eerder aan gegeven. Wellicht volgende keer geen lus
programmeren in de poll
Ik ga niet op vakantie, vakantie is voor ons, de stad (Maastricht) inlopen en ff op een terrasje
wat drinken........
Ik weet nog niet naar welk land ik ga, dus kan ik ook niet deze vraag beantwoorden.
Kan niet op vacantie hebben maar een wao uitkering en dan blijft e niet genoeg ove voo op
vacantie te gaan
Mijn vakantieland heeft 125.000 inwoners ;)
N.v.t.
Niet van toepassing.
Omdat ik niet weg ga hoef ik om deze vragen ook niet druk te maken
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Vakantiestress is het gevoel dat een vrije periode extra spanning oproept.

10 Heeft u tips om voorbereid op vakantie te gaan?
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Op vraag "10 Heeft u tips om voorbereid op vakantie te gaan?" antwoordt 55% van de respondenten:
"Nee, ik heb geen tips".

Ja, tip:






















4vweken tevoren beginnen spullen apart te leggen die mee moeten. Linst maken en wegstrepen
Als
Als je naar het buitenland wil/kunt gaan, leer de taal, of op zijn minst Engels, leer de gebruiken
en lees over de bezienswaardigheden!
Begin enkele dagen van te voren met dingen te regelen, in te pakken. Maak een lijstje met
dingen die je moet doen.
Begin je vakantie een paar dagen thuis voor je vertrekt
Bekijk goed je omgeving en mogelijkheden met bijvoorbeeld openbaar vervoer ter plekke.
Bereid alles goed ervoor en weet hun wetten en regels.
Bieb en internet inlezen en unfo inwinnen
Blijf thuis als iedereen uit de stad is heerlijk rustig zonder al die Hollenders ;-P
Blijf thuis. Dat scheelt stress
Check goed visa voorwaarden, gewoonten en gebruiken voordat je afvliegt
Check of je niet dubbel verzekerd bent, je hebt niet altijd een reisverzekering nodig
Checklist maken en een planning maken wat je eventueel wilt zien in het land.
Een maand van tevoren beginnen met noteren wat je gaat meenemen: zo vergeet je niets
Ga altijd goed voorbereid op vakantie
Ga in het hoogseizoen niet op de bonnefooi, maar reserveer uw gelegenheid
Ga naar de ANWB winkel en bekijk de kaarten en de boekjes over het land en plan je uitstapjes
thuis.
Ga niet gestress op reis en neem een extra overnachting
Ga niet! Het is hier in de buurt ook heel mooi.
Ga uitgerust op vakantie en goed voorbereid
Genoeg geld te besteden hebben.
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Gewoon logisch nadenken. Dat kunnen helaas te veel mensen niet.
Gezond zijn en uitgerust
Goed de regels van het land bestuderen waar je naar toe gaat. Lezen over de
bezienswaardigheden en de geschiedenis van het land
Goed en op tijd voorbereiden
Goed voorbereiden inderdaad. Maak een lijstje voordat je gaat inpakken
Google
Googlen
I
Ik heb geen stress
Ik lees veel om informatie op te doen over het reisdoel.
Info lezen over het land
Informatie lezen over datgene wat ik interessant vind
Informeer bij de locale bevolking
Informtie opvragen
Inlezen (3x)
Inlezen en kennis maken met gebruiken en bewoners, maar vooral toon respect.
Inlezen, kaarten bestuderen.
Ipad mee en google aan!
Je aanpassen aan de gewoonten en zeden van het vakantieland!
Je goed informeren over het land waar je heen gaat. 's Lands wijs, 's lands eer.
Kijk goed, geniet, drink niet teveel
Kijk voordat je een reis bestemming kiest dat je meer over het land in de algemene zin weet
Koop boekjes met informatie over het land waar men naar toe gaat.
Leen geen geld daarvoor.
Lees een reisgids & maak hieruit je eigen plan, maar wees flexibel!
Lees erover koop of leen gids.
Lees je goed in in de regio waar je op reis gaat en de gebruiken vnl. op het gebied van eten.
Lees over de straak/stad/land. kijk waar je naar toe kunt gaan(museaetc. Ga je voor het straand:
dan de groeten.
Lees v ooraf veel en bekijk o.a. atlas ed zaken
Lezen over cultuur, bezienswaardigheden en de mensen
Lezen over de bestemming, nieg al te exotische bestemmkng kiezen, niet vliegen, biren voor je
huis laten zorgen.
Lijstje wat je daar nodig hebt.
Lonely Planet
Maak een lijst voor wat je denkt nodig te hebben. Bewaar hem en pas hem aan. Na 2 jaar hoef je
de lijst maar na te gaan en je bent nooit meer iets vergeten.
Maak een lijst wat je allemaal nodig hebt en vink af. Deze lijst print je uit en kan volgende
vakantie weer gebruikt worden
Maak tijdig een to-do lijtje
Neem de tijd en ga vooral niet van vandaag op morgen "de koffer" in om meteen te vertrekken
Neem twee dagen voor je gaat vrij. Liever iets korter op vakantie dan de eerste dagen bij moeten
komen van de stress
Neem voor vertrek eerst minimaal een paar dagen rust thuis
Neem zo min mogelijk bagage mee, dat verhoogt het vakantiegevoel!
Netflix-films en series vooraf downloaden op je iPad!
Niet gaan en lekker thuis doen en laten waar je zin in hebt
Niet haasten, goed voorbereiden, regelmatig rusten onderweg
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Niet meteen de eerste dag vertrekken, ff rustig aan doen
Niet meteen vanaf het begin van de vakantie weg te gaan. Eerst even relactiveren om te kunnen
omschakelen.
Op tijd van tevoren alles regelen. Zoals medicatiepaspoort en eventuele hulpmiddelen en extra
medicijnen.
Op tijd voorbereiden
Pas je aan aan de cultuur van het land en ben nieuwsgierig
Pas op zakkenrollers en oplichters
Plan de vakantie route en lees me in.
Raadpleeg de website van de ANWB, voor voorbereiding vakantie en info over het te bezoeken
land.
Reis goed plannen. EHBO-spullen mee.
Ruim van tevoren reisgidsen lezen
Rustig aan, niet jakkeren, op tijd je bagage klaar maken.
Sluit een reisverzekering af
Toeristengidsen raadplegen
Uitgebreid informatie zoeken over de vakantiebestemming en de omgeving. Dit is niet alleen
nuttig tijdens de vakantie, maar vergroot ook de voorpret.
Uitgerust en relax gaan zeker met de auto je vakantie begint op het moment dat je de deur
achter je dicht trekt
Uitgerust op vakantie gaan
Uitgerust vertrekken
Vaak wel...
Vanbte voren een lijstje maken
Veel geld meenemen als je dat hebt
Veel inlezen en googlen
Veel lezen en zoeken op soc media
Verdiep je in cultuur, taal etc. Het loont en maakt contacten met mensen prettiger.
Verdiep je in de cultuur waar je heen gaat. Pas je aan.
Verdieping vooraf
Verstop op een goede plaats de sleutels van het huis want bij mij lagen ze in de bureaulade en
toen konden de inbrekers o.a. de voordeur openzetten en hebben ze alle spullen makkelijk
inladen. Alle spullen in de keuken waar een snoer aanzat was weg; zelfs de nieuwe pannen
waren weg.
Vooraf verdiepen in de plek waar je heen gaat zodat je meer weet en daardoor een andere
manier van reizen en verblijven hebt.
Voorbereid
Vroeg beginnen met alles uit te zoeken
Zoek alles uit op internet. Route, omgeving, bezienswaardigheden en cultuur.
Zoek op internet bezienswaardigheden in de buurt, uitstapjes, wandelingen. De voorpret is ook
een heerlijke ervaring!
Zoek via google en/of regionale websites wat er terplaatse te bezichten of te beleven valt.
Zorg al
Zorg d
Zorg dat alles geregeld is voor eventualiteiten.
Zorg dat je de taal een beetje kent en dat je weet wat er te doen is en match dit met je interesses
Zorg ervoor dat je uitgerust en fit aan je vakantie begint.
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Toelichting
Nee, ik heb geen tips
Weet niet




Zelf geen last van.
Geen last van, dus ook nooit nagedacht over een oplossing
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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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