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

6 Gaat u dit jaar op vakantie?
(Leesinstructie: het hoogseizoen loopt zijn 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 (44%): "Ja, buiten het
hoogseizoen".

Toelichting














Als invalide in rolstoel, 51 jaar, een wao en getrouwd, is en zit dat er niet in......
Ben net terug uit Mongolie en ga zondag nog tien dagen naar Oostenrijk; in het najaar nog naar
China en nog eens naar Oostenrijk
Ben net terug van mijn vakantie
Buiten het hoofdseizoen zijn de prijzen en de vakantiesfeer voor de iets oudere generatie
aangenamer ;-)
En als ik ga dan zeker niet in het hoofdseizoen
Ga voor tweede keer buiten hoogseizoen. Ben net terug van eerste vakantie.
Jammergenoeg gaan wij dit jaar niet geplant met vakantie, eerste plaats, heel leuk kleindochter
gaat trouwen tweede plaats minderleuk moet geopereerd worden omdat prutswerk is geleverd
in Heerlen en in Aken opgeknapt moet worden en daarna zien we wel
Juist terug van vakantie.
Ligt aan financiële mogelijkheden.
Mensen in de bijstand, zijn blij met het vakantiegeld, om schulden af te lossen. Rutte gunt
mensen in de bijstand, AOW niet om op vakantie te gaan. Wat moet je met 710 vakantiegeld, als
je gelukkig, 240 rood staat, op de bank en de schuld hebt weg gewerkt. Dat UWV of Gemeente,
verzuimd heeft, een bedrag naar de belasting, af te dragen en je als burger, 182 mag betalen aan
de belastingdienst over 2017. Dan blijft er heel weinig over. Net genoeg voor schoenen en een
nieuwe bril.
Met een fulltime inkomen en een wao komen wij met vaste lasten amper rond vakantiegeld is
voor achterstallige rekeningen. Vakantie??? Wat is dat?
Vakantie gesplitst in 2 afzonderlijke weken.
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Verplicht in het hoogseizoen i v m werk in het onderwijs
We zijn 65+ en de vvd (lees rutte) houd niet van oudere mensen hij ziet ze het liefs in de gas
kamer
Zijn reeds geweest en momenteel nog. Pensionades!!

2

6.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "6.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(70%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".

Toelichting


Sigmaringen Duitsland
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6.1 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=120)
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op vraag "6.1 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(75%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".

Toelichting










Allgäu in Duitsland
Bereid je voor
COL is ook vakantie
Ik ga wanneer het mij uitkomt ben niet gebonden aan bedrijf of schoolvakanties
Met de trein naar Normandie om het begin van het einde van de 2e WO te herinneren!
Naar Salzburg, Oostenrijk.
Ons vakantie adres ligt op Kreta, en we zullen daar het land, en enkele oudheden bezichtigen.
Bovendien is het de bedoeling om er enkele mooie wandelingen te maken door de alom
bekende ravijnen die Kreta kent.
Zie toelichting vorige vraag
Zie vraag 6: pensionado !
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7 Wat weet u van het land waar u op vakantie gaat?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "7 Wat weet u van het land waar u op vakantie gaat?" is het meest gekozen antwoord
(54%): "Ik ken de gewoonten en tradities".

Anders, namelijk:





















Blijf al jaren in nederland
Ga niet (3x)
Geen vakantie
Iets nieuws ontdekken
Ik bereid me via internet en reisgidsen voor.
Ik blijf in eigen land!
Ik ga niet op vakantie
Ik ga niet op vakantie dat kan ik niet betalen
Ik spreek de taal een beetje maar wij hebben veel vrienden en als wij aankomen is het net als
thuiskomen
Ik weet nog niet waar de reis naar toe gaat
Ik weet wat ik er aantref
N.v.t.
Nederland
Niet van toepassing
Nvt (2x)
Taal een beetje
Turkije. Omdanks het feit, dat ik baal van Erdogan blijft het land voor mij schitterend en
betaalbaar
Wij gaan ons nog uitgebreid informeren
Zoals gesteld: ik ga niet (meer) op vakantie
Zoek naar het middelandse zee klimaat!
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Toelichting




Ik ga niet op vakantie
Op vakantie gaan, vraagt goede en gedegen voorbereiding !!! Voorinformatie; kennis van
stad en vakantieland; Topatrakties/-evenementen;bereikbaarheid.
Vakantie is:
'Voorpret- Beleving- Napret... !!!
Twee tot drie maal per jaar bezoeken wij voor kortere of langere tijd Spanje.
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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?
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Weet niet

Op vraag "8 Heeft u tips om voorbereid op vakantie te gaan?" antwoordt 58% van de respondenten:
"Nee, ik heb geen tips".

Ja, tip:






















Al vóór vertrek dagen vrij te nemen
Als nodig Medicatie en goed verzekerd.
Altijd voorbereiden wat de wetgeving en gebruiken zijn.
Auto controleren
Auto in orde en wacht met je voorbereidingen niet tot het laatste moment; lees je goed in en
download bagagelijsten via internet
Begin op tijd met inpakken, schrijf op wat er in je koffer zit, dan weet je ook wat mee terug moet
. Mocht je de koffer kwijt raken, is het handig voor de verzekering.
Begin op tijd met je in te lezen. En plannen van wat je wil. Dat is ook juist voorpret i p v stress
Begin tijdig met voorbereiden. Regel niet teveel!
Behoudens de vakantie locatie niets plannen!
Ben goed verzekert
Bereid de heen en terug reis goed voor en zorg voor genoeg afwisseling tijdens de vakantie.
Bereid je degelijk voor
Bereid je goed voor.
Denk er aan je bent gast en vertegenwoordiger van Nederland
Een beetje lezen over cultuur, gewoontes en excursies ter plekke.
Een goede voorbereiding weten wat er wel en niet mag.
Ff inlezen omtrent het land (o.a. zeden en gewoontes) en raadplegen van de site van BuZa (ivm
stabiliteit van het land)
Gedoseerd stressen
Geen vliegreis
Geniet! Ook al voldoet niet alles aan je verwachtingen!
Genieten en laat de telefoon zo veel mogelijk uitstaan
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Gewoon ervan genieten
Gewoon genieten !,
Gewoon lekker rustig blijven en aan de tijd denken die komt relax
Goed informeren en voorbereiden.
Goed verzekeren
Goed voorberijd zjn
Goede lijstjes
Goede reisverzekering en zonder extra spanning en stress.
Goede voorbereiding essentieel.
Google even de omgeving via google maps en check reviews.
Iicht aan, deur op slot en het doorgeven aan de buren.
Informeer U uitgebreid over het vakantiegebied alsof het uw eigen woonomgeving is...
Informeren vooraf
Inlezen
Inlezen va internet/ bieb
Internet en reisgidsen
Je gaat niet.
Kijk op de website van de ANWB voor info over het bestemmingsland en met name het verkeer
zoals wat je verplicht in je auto moet meenemen, of er tolregels zijn enz.
Kijk wat de verkeers/regels de gewoontesvan het land zijn Maak een lijst met spullen die je
nodig hebt,en aktualizeer deze ieder jaar(op de PC) Kijk zonodig naar de munteenheid.
Laat je huis niet onbeveiligd achter
Laat uw huis 'beveiligd' achter.
Langer vakantie nemen om te ontwennen
Lees je in, via reisboeken/verslagen enz
Maak ruim van te voren een to-do lijst en hang die bijvoorbeeld op in de keuken.
Neem voldoende voorbereidingstijd
Niet gelijk op dag 1 vertrekken
Niet meteen na de laatste werkdag vertrekken op vakantie gaan.
Op tijd pakken
Oriënteer je goed en hap niet als de supergunstige aanbiedingen voorbij flitsen.
Reisboeken over bestemming lezen
Riesgidsen lezen
Rij niet op een zaterdag. Met kinderen in de auto is dat bijna crimineel gedrag.
Route uitstippelen, lijstje maken met spullen die mee moeten.
Ruim vooraf een lijstje met belangrijke zaken maken
Ruim vrij pakken, ervoor en erna.
Sardinie
Stressvrij!Check de ervaringen over/van je vakantieadres en gebruik google maps .
Tijdig alles regelen en inpakken!
Uitgerust en met plezier 10 uur rijden naar bestemming
Uitgerust gaan
Uitgerust op reis, neem de tijd!
Vac moet eenvoudig uitvoerbaar zijn zowel praktisch en financieel.
Vakantie begint aan je voordeur dus ga uitgerust op vakantie en neem de tijd, zeker in het
verkeer
Vakantie begint al, als je thuis weggaat
Vèèl geld meenemen!
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Veel lezen van te voren, reisgidsen, internet, etc. Zodoende ben je voorbereid op gewoontes,
weet je wat je gezien moet hebben, wat daar wordt gegeten en meer van dat soort zaken.
Veel opschrijven en op tijd beginnen.
Verdiep je in de stad/streek waar je naar toe gaat.
Vooral rustig blijven.
Vroegtijdig plannen en
Weet wat je gaat doen en dan inpakken en wegwezen
Win informatie over het gebied. Vakantielijst (wat mee te nemen) aanleggen.
Schengenverklaring medicatie nodig? Vertrek uitgerust.
Zet alles op papier wat je wilt meenemen.Spreek met de buren af hoe lang en wanneer je
gaat.Zorg dat paspoort geldig is.Ga nooit te laat naar vliegveld.Ga je met auto zorg dat ie een
beurt heeft gehad .Kijk nog eens goed naar je reisverzekering.En vooral genieten.
Zoek informatie op over jouw plaats van bestemming, maak een programma, een lijst van
spullen die je mee wilt nemen en controleer vooraf jouw auto om pech te voorkomen.
Zoek informatie via internet en reisgidsen
Zorg dat je verzekeringen op orde zijn.
Zorgen dat je uitgerust bent vóór de vakantie begint.
Zorgen, dat je alle zaken goed geregeld hebt (verzekering/huis goed beveiligd enz
Zorgvuldig en terdege informaties inwinnen. Informeren bij mensen die er al eens geweest zijn.
Praktische ervaringstips zijn vaak zeer belangrijk

Toelichting
Ja,
tip:







Als je de auto in stapt, dek je de klok af, de klok laat je anders jagen om op tijd ergens te
zijn. Spreek geen tijd af op je bestemming, ook als je later binnen komt dan de incheck tijd.
Geen radio aan in de auto. Rij gewoon rustig 90-100 km en gun je een ontspannende rit,
probeer onderweg te stoppen voor de plas beurt, wat eten en drinken. Ga je met de trein,
maak geen tijd afspraak op de plaats van bestemming. Onderweg kun je met de NS app,
zien waar je trein is en onderweg kun je het eind adres vertellen waar je nu bent. Geniet
van je treinreis. Als je op vakantie gaat, neem alleen die kleren me, die je ook zal gaan
dragen. Je bent tenslotte op vakantie, schoon ondergoed is wel belangrijk en sokken. Je
hoeft je ook niet elke dag te scheren, je bent op vakantie, scheerapp kan thuis blijven, ook
de elektronische haardroger en de elektrische tanden borstel, handmatig tanden poetsen
kan ook. Het is allemaal gewicht dat niet mee hoeft. Vertel wel thuis of de buren, dat ze
op je huis letten en waar je verblijft met adres en telefoon nr. Dat men zich om de zo veel
tijd meld. Gebeurd dat niet, dat het thuis front alarm kan slaan. Ga je buiten Nederland,
geef aan de Nederlandse ambassade door waar je vakantie adres is, bij onverwachte
gebeurtenissen, weet de ambassade je te vinden en kan je altijd helpen, zo kun je de
ambassade ook laten weten als iemand naar de dokter of ziekenhuis moet enz. Kan de
ambassade je helpen.
Denk aan milieu. Als de teloorgang hiervan je geen stress oplevert, leef je achter de maan.
Dus: geen verre vakantie en zeker geen vliegreis. Ga bij voorkeur met de trein op een
traject dat met dit vervoermiddel te bereiken is.
Als je sowieso vakantiestress hebt: ga niet! Blijf lekker thuis en ontspan in eigen omgeving.
Doe dingen die je wellicht hebt laten versloffen. Dat kan variëren van opruimen tot bezoek
aan vrienden en familie of voor mijn part een museum, een concert enz. waar je al lang
een bezoek aan wilde brengen. Na je vakantie kun je met een in alle opzichten opgeruimd
gevoel een goed begin maken.
Lees reisverslagen en blogs van mensen die naar uw gewenste regio zijn geweest. Zitten
vaak heel erg goede tips en adviezen bij.
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Op tijd inlezen , zodat je niet op de laatste avond er achter komt dat je een visum nodig
hebt ofzo.
Visum, inentingen, financiën , reis documenten en medicijnen.
Koffer pakken stress alleen over wat je perse nodig hebt. Je kan ook nog veel terplekke
kopen.
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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.

11

