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

6 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 "6 Gaat u dit jaar op vakantie?" is het meest gekozen antwoord (48%): "Ja, buiten het
hoogseizoen".

Toelichting








Ben al in april op vakantie geweest
Geen financien voor vakantie
Hoogseizoen alles te vol.
Ik kom net uit de bijstand en moet op veel fronten mijn achterstanden wegwerken.
Minder druk en niet zo warm
We hebben geen interesse .
Wegens familie omstandigheden
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6.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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in Limburg
elders in Nederland in het buitenland
buiten Europa
binnen Europa

op vraag "6.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(62%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".

Toelichting


Zwitserland.
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6.1 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=103)
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op vraag "6.1 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(59%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".

Toelichting



Singapore and Philippines
Slechte vraagstelling. Wat is Engeland? Binnen of buiten Europa?
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7 Wat weet u van het land waar u op vakantie gaat?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Ik weet hoeveel
inwoners het land
ongeveer heeft

Ik ken de topografie
van het land

Ik ken de
verkeersregels

Ik ken de gewoonten
en tradities
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op vraag "7 Wat weet u van het land waar u op vakantie gaat?" is het meest gekozen antwoord
(45%): "Ik ken de topografie van het land".

Anders, namelijk:



























Blijf in eigen land
Blijf lekker in eigen land
Cultuur maakt me ook nieuwsgierig
De bezienswaardigheden en activiteiten nabij vakantieadres
De natuur
Eigen land
Ga niet op vakantie (2x)
Geen vakantie
Gewoon gaan en afwachten
Gewoon Rund house!
Heel veel, omdat ik er heel lang gewoond heb
Het betr. land ook vaak zakelijk bezocht.
HET WEER
Ik ga niet op vakantie
Ik ga NIET op vakantie.
Ik weet dat de zon er vaak schijnt
Ik wil de cultuur van het land ervaren.
Ken de historie
Maak een excursie reis per bus
N.v.t. (4x)
N.v.t. keuze bestemming nog onbekend
Nederland is mooi
Nog niet bekend
Nvt (4x)
Van tevoren oriënteren
Zie antwoord vraag 6
4




Zon en warmte in maart
Zonnig en vriendelijke mensen

Toelichting








Ik ben vaak op vakantie geweest. Maar ben nu helaas niet meer in staat om grote reizen of
stedenreizen te maken
Ik ken natuurlijk niet de topografie van het hele land, maar wel van de omgeving waar we
naartoe gaan.
Kinderen wonen daar.
Mensen gaan op laatst met vakantie, i. P.v. Eerst rustig inpakken en dan gaan. De vakantieegint al
met samen inpakken en dan pas rustig vertrekken.
Ons vakantie land is Oostenrijk, komen hier al 20 jaar. dit jaar weer met de Motor.
Weet nog niet waar ik heen ga!
Zie vraag 6
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Vakantiestress is het gevoel dat een vrije periode extra spanning oproept.

8 Heeft u tips om voorbereid op vakantie te gaan?
70%

(n=206)
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Op vraag "8 Heeft u tips om voorbereid op vakantie te gaan?" antwoordt 59% van de respondenten:
"Nee, ik heb geen tips".

Ja, tip:



















1 week voor de vakantie de agenda vrij plannen en liggende zaken afwerken
1. lezen over het gebied waar je naartoe gaat (internet/bibliotheek) 2. een checklist maken voor
dingen die altijd standaard mee op vakantie moeten.
Als je zelf rijd van te voren goed rusten
Als ken iets vergeet maakt niet uit op plaats bestemming is ook het meeste te verkrijgen. Als je
de basisdingen maar bij je hebt.
Begin op tijd met de voorbereidingen en maak een check list. Met alles wat je mee moet nemen,
en blijkt terplekke dat je toch iets vergeten bent vul dit dan meteen aan voor de evt volgende
vakanties
Bereid je goed voor
Bereid je goed voor dan haal je het meeste uit je vakantie en kun je zorgenloos genieten
Bestudeer de topografie; de verkeersregels en watje mee moet nemen voor dat land (
driehoeken-hesjes- vignets etc)
Blijf eens lekker thuis, pak de fiets, lees een boek.Bezoek de familie waar anders bijna nooit tijd
voor is
Blijf in nederland
Denk altijd: pptt, dan kan er in principe niets mis gaan (pas, portemonaie, telefoon, ticket)
Doe niet alles op t laatste moment. Voorpret is ook al vakantie!
Ga ontspannen op vakantie.
Ga ook eens onvoorbereid op pad. En laat je verrassen!
Ga uitgerust op reis
Gewoon lekker thuis genieten van natuur en fietstochten en lekker eten.
GOED UITGERUST EN VOORBEREID
Goed voorbereid en geen stretch
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Goed voorbereiden
Goed voorbereiden.
Goede planning en een inpaklijst
Googelen !
Griet direct weg maar ontspan eerst met het gezin,
Info opzoeken van te voren via internet/reisgidsen
Informatie zoeken
Is voor iedereen verschillend
Jezelf goed informeren via ABWB, buitenlandse zaken
Koop een reisgids. Wikepedia, Internet, google maps
Laat het over je heen komen
Laat niet weten dat je gaat en voor hoe lang dit kan ongewenste bezoekers een vrij kaartje geven
voor een ongewenst bezoek.
Leer de gebruiken en beleefdheden van je vakantie land
Lees veel, meld je aan bij nieuwsgroepen, clubs etc.
Lekker van genieten. gaat toch al te snel voorbij
Minimaal één dag rust thuis voor de tocht begint
Neem genoeg tijd voor de voorbereiding
Niet meteen op de eerste vrije dag vertrekken maar eerst een beetje aklimatiseren!
Niks voorbereiden, gewoon aanrijden en zien waar je uitkomt
Ongestrest voor zowel na de vakantie
Op tijd beginnen met voorbereiden
Op tijd voorbereiden
Orienteren
Paar dagen voor de reis al vrij nemen
PAKLIJST
Plan een paar dagen voor en na je vakantie vrij. Al is het maar 1 dag
Relax en geniet van het moment dat je de koffers gaat inpakken
Ruim op tijd boeken zodat je lange voorpret hebt en er rustig naar toe leeft
Rust eerst uit voor op vakantie te gaan.
Rustig en op je af laten komen
Rustig voorbereiden, desnoods later weggaan dan de eerste vakantiedag
Technis h in orde zijn, en thuis geregeld hebben.
Tijdig zorgen dat je belangrijke dingen in huis hebt b.v. geldig paspoort, noodzakelijke
medicijnen, verzekeringspapieren, belangrijke telefoonnummers
Uitgerust en ontspannen op vakantie gaan. Zeker met de Motor.
Veel lezen, via internet de artikelen lezen
Verdiep je in gewoontes / cultuur, van het land
Verdiep je in het land, gebruiken, verkeersregels.
Vertrek uitgerust en niet gestrest
Via boeken of internet info verzamelen over wetenswaardigheden en locale regels
Voor autoreizenden: doe iets langer over de autorit. Vaker ( bijv. elk uur 5 min, elke 2 uur
minimaal 10 min pauze maakt de reis meer ontspannen en het komt de fitheid ten goede.
Vooraf verzamelen van belangrijke culturele informatie en bezienswaardigheden
Week van te voren geen afspraken meer plannen zodat je uitgerust op vakantie gaat
Weet genoeg van het and voordat je gaat. Je moet je verstaanbaar kunnen maken, de gebruiken
kennen, zorgen dat je de nodige papier bij je hebt voor als je ziek wordt, wie je in kunt schakelen
bij een ongeluk etc. (ook als het land je bekend is)
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Ziekenfondspakket meenemen, bankcontact bij noodgevallen, vakantieadres thuis doorgeven,
vakantieomgeving tevoren goed bestuderen
Zorg dat een aantal zaken voor elkaar zijn. Bijv. Paspoort, ziektekostenverzekering,
reisverzekering e.d.
Zorg dat je alles bij je hebt wat je nodig zou kunnen hebben
Zorg dat je auto in orde is als je met de auto gaat
Zorg dat je uitgerust bent.
Zorg ervoor dat diegene die thuis blijven weten waar je verblijft enzo.

Toelichting
Ja,
tip:




De rest is allemaal zwetserij. Niemand heeft zin ij je vakantieverhalen en je
stresstoestanden. De horizon die je wilt ontdekken ligt toch echt IN JEZELF>
Ik hoor van autoreizenden vaak dat men in recordtijd honderden kilometers aflegd. En ik
vraag me af of dat wel zo verantwoord is.
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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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