Vakantiegeld
Het vakantiegeld wordt binnenkort gestort of is reeds gestort.

1. Wat gaat u doen met uw vakantiegeld?
50%

(n=145)

46%

45%
40%

36%

35%
30%

26%

25%
20%
15%
10%

7%
4%

5%
0%
Op een
spaarrekening
zetten

Aan een vakantie Aan luxe goederen Schulden aflossen
besteden
besteden

Anders

Anders





















Aan de verbouwing besteden
Aan het welzijn van mijn gezin
Als de zorg wordt afgeschaft heb ik geen schulden
Andere grote uitgaven
Badkamer aanpassen
Belasting betalen. Krijg 2800 bruto, bijzonder tarief van 52% erover voor de Haagse graaiers, 500
euro OZB voor de Gemertse graaiers en 300 voor de waterschap graaiers, blijft 600 euro over.
Prettige vakantie!
Besteden aan dagelijkse uitgaven, net zoals de rest van het inkomen
Combinatie van vakantie en sparen voor wanneer apparaten ed in huis vervangen moeten
worden.
Een combinatie: vakantie, misschien extra aflossing op de hypotheek, iets leuks kopen
Geen vakantiegeld
Geen vakantiegeld eigen onderneming
Gewoon op de bankrekening
Hgkkkjhk
Ik krijg geen vakantiegeld (5x)
Ik krijg vakantiegeld maandelijks bij salaris
Ik ontvang geen vakantiegeld
Investeren in onderhoud woning en auto
Is niet aan u
Keertje uit eten
Kreeg ik maar vakantie geld;)
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Krijg geen vakantiegeld: eigen baas
Niet bepaald iets
Niets mee te maken
Niks, want ik heb geen inkomen, dus ook geen vakantiegeld!
Nog niet bekend
Onbekend
Oude meubels vervangen
Privé
Rekeningen betalen
Reserveren
Sparen voor aanpassingen in mijn huis
We blijven thuis,de tijd om te vluchten is voorbij.
Weet het nog niet
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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 peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.
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