Vakantie
1. Gaat u deze zomer met vakantie?
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Naar kreta ...heerlijk ben net terug
Ben bijna 88 jaar.
Ga altijd in het voorjaar en najaar
Ik ben in mei geweest en ga nog weer in september
Last minute
Zijn al weggeweest.
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1.1 Waar gaat u op vakantie?
(meerdere antwoorden mogelijk bij meerdere vakanties)
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Italie
Ligt aan t weer waar we onze caravan zullen plaatsen
USA
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1.2 Waar verblijft u tijdens uw vakantie?
(meerdere antwoorden mogelijk bij meerdere vakanties)
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Appartement (4x)
B&B (3x)
Bed & Breakfast
Camper (5x)
Eigen optrekje
Eigen vakantiewoning
Fam
Familie
Kampeerboerderij
Mijn tweede huisje
Oppashuis
Prive adres
Vrienden op de fiets
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1.3 Hoe lang gaat u op vakantie?
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Ong. 12 keer per jaar
8 dagen in Europa en 6 dagen hier in Nederland
Ik ga 2 x 1 week en ben 2 x 1 weekend geweest
Eigen vakantiebonnen. Vrij om te gaan.
Europa 1 week, Nederland 2-3 weken
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U bent in het buitenland op vakantie en spreekt een groep Nederlanders. Zij vragen waar u
vandaan komt.

2. U zegt. Ik kom uit:
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Anders, namelijk:


















Australia
Den haag
Dorpje in de buurt van Eindhoven
Eindhoven
Geldrop bij Eindhoven (2x)
IK GA NIET OP VACANTIE
Ik zeg altijd ik kom uit Gedrop maar omdat niemansd weet waar dat ligt, zeg ik bij Eindhoven in
Nedeland
Mierlo bij Eindhoven (2x)
Mierlo, net onder Eindhoven
Nabij helmond/eindhoven
Nederland en dan vlakbij eindhoven
Nederland en dan zeg ik de plaats en provincie
Nederland, plaatsje bij eindhoven
Nuenen
Regio Eindhoven Helmond
Soms zeg ik maar wat
Uit de buurt van Eindhoven (2x)
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3. Wat is(/lijkt) uw ultieme vakantiegevoel?
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Actief bezig
Afwisseling
Als ik thuis de deur dicht trek dan heb ik vakantie
Appartement aan zee
Bezichtiginge
Bezoeken oude steden
Bridgen en gezelligheid
Cultureel historisch, stedentrip
Dingen bezoeken
Doe vakantie
Een cultuur rijke stad bezoeken.
Een mix
Een mooie stad bezoeken
Fietsen langs de zee in de zon met wind
Fietsen wandelen sauna zwemmen uit eten luieren
Fietstochten maken
Genieten van de omgeving,lekker eten.
Gewoon
Het land ontdekken en de cultuur leren kennen
In een huisje op baljon met prachtig uitzicht en af en toe op pad voor een dagtrip of wandeling
Kamperen aan zee
Lekker bij een vuurtje ergens in de natuur
Lekker met gezin
Lekker relaxen op de camping kinderen het naar hun zin hebben
Lekker vrij smiddags terrasje met een cola
Liggen op het strand in Nederland
Meerdere ervaringen
MEt de auto door europa
Mooi landschap om me heen,vrust, vogelgeluiden, wind, stilte
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Naar een verre bestemming natuur en cultuur beleven
Natuur en cultuur en steden bezoeken
Natuur, cultuur, shoppen, relaxen
Niet hoeven werken en geen verplichtingen hebben.
Niets doen
Niets moet, alles kan
Op een terrasje in een mooie oude stad
Reizen en cultuur snuiven
Rond reizen
Rondreis
Rondreizen
Rondreizen cultuur snuiven
Rust (2x)
Stadsbezoek
Steden bezoeken, oudheden (opgravingen), bezienswaardigheden.
Strand zeeus vlaanderen
USA westkust, Florida of New York
Veel variatie, strand, cultuur en natuur
Verschillende dingen maar wel zon
Wandelen en fietsen over het strand
Wandelen, fietsen, lekker luieren, lekker glaasje drinken hapje doen
Wandelen, fietsen, lezen en zonnen in de vrije natuur
Zee
Zitten op een terrasje
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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 > 40 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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