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1. Rechte tellingen
Zomervakantie

8 Gaat u deze zomer op vakantie?
(Leesinstructie: met deze zomer bedoelen we de periode van begin juli tot en met eind
augustus)
45%
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Ja, ik heb al geboekt

Ja, maar ik weet nog niet
waar naartoe

Nee

Weet (nog) niet

Op vraag "8 Gaat u deze zomer op vakantie?" antwoordt 39% van de respondenten: "Ja, ik heb al
geboekt".

Toelichting
Ja, ik heb al
geboekt



September

Nee




Maar wel na de zomer
Van een AOW kan ik niet op vakantie.

Weet (nog) niet 




Ik vind dit geen vraag voor een enquete want je weet nooit wat er met je
antwoorden gebeurt en hackers zitten overal
Later in het jaar je hebt nog iets te goed en de prijzen zijn gunstiger
Wat heeft deze vraag met het onderwerp te maken?
Wil graag maar afhankelijk van gezondheid inwonende vader (95)
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8.1 Waar gaat de reis naartoe?

(n=93)
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Een ander Buiten Europa
Europees land

Op vraag "8.1 Waar gaat de reis naartoe?" antwoordt 38% van de respondenten: "Een ander
Europees land, namelijk:".

Een ander Europees land, namelijk:


















Denemarken
Engeland
Engeland en schotland
Griekenland (2x)
Griekenland en Tsjechië
Groot Britanje
Ierland
Italië (2x)
Italie (5x)
Kroatië
Kroatie
Oostenrijk (4x)
Portugal
Spanje (7x)
Tsjechië
Zeg ik niet
Zweden

Buiten Europa, namelijk:








Australie
Canada
Dit is prive info. Straks staan er inbrekers bij mijn huis
Japan en zuid Korea
Kroatië
Thailand en Laos
Turkije
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Vietnam
Vs
VS
Zuid Amerika

Toelichting
Ergens anders in
Nederland




Ik ben al in Zeeland geweest .
Om gezondheidsredenen gaan we dit jaar met de caravan niet naar het
buitenland. We brengen onze vakantie door op een rustige camping in de
buurt van Blerick.

België





Nu met klein kind dichtbij. Eerder ook verder weg



Voordat we kinderen krijgen proberen we elk jaar nog buiten Europa op
vakantie te gaan. Nu het nog kan.

Een ander Europees
land, namelijk:
Buiten Europa,
namelijk:

Is prive
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8.1 Waarom gaat u niet op vakantie deze zomer?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=68)
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Ik ga in een Ik blijf net zo lief
Ik heb de
Ik krijg geen vrij Andere reden
ander seizoen
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op vakantie
middelen niet
om op vakantie
te gaan

Weet niet

op vraag "8.1 Waarom gaat u niet op vakantie deze zomer?" is het meest gekozen antwoord (50%):
"Ik ga in een ander seizoen op vakantie".

Andere reden, namelijk:











83 en 84 jaar!
Ben al op vakantie in april/mei geweest
Besteedt mijn geld ergens anders aan
Ga liever niet alleen
Geen tijd
Lichalmelijk letsel
Prive
Slechter ter been, 83
Wij hebben een seizoensgebonden bedrijf
Woon mooi rustig en ben het liefst thuis

Toelichting


Uit het grote aantal ordners met foto's is te zien dat wij vele malen in het verleden tóch
genoten hebben
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Bommelerwaard
Zwerfafval
Herindeling
Zomervakantie
31 mei 2018 tot 11 juni 2018
239
6,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
2 minuten en 52 seconden
12 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.

7

