Factsheet Vakantiebudget
SNS 2018
OVER HET ONDERZOEK
Het onderzoek is uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van SNS. Aan 1.564 Nederlanders van
18 jaar en ouder werd gevraagd hoe zij hun budget organiseren voor, tijdens en na de vakantie. Bij
de selectie van de respondenten is rekening gehouden met een representatieve spreiding wat betreft
leeftijd, gezinssituatie, arbeidsparticipatie en opleiding. Het onderzoek is in juni 2018 afgenomen.

Nederlanders en hun (zomer)vakantieplannen in het algemeen:
␣ 8 op de 10 Nederlanders gaan in 2018 op vakantie (79%). De meesten gaan één keer (29%)
of twee keer (27%) per jaar op vakantie, 14% gaat helemaal niet op vakantie dit jaar.
␣ Een meerderheid van de vakantiegangers in 2018 (71%) heeft vakantieplannen voor deze zomer,
6% weet dit nog niet
␣ Gemiddeld gaan zomervakantievierders dit jaar 16 dagen op zomervakantie.
␣ De meeste vakantiegangers die al weten waar de reis heen gaat, geven aan binnen Europa (91%)
op zomervakantie te zullen gaan.
␣ 33% gaat in Nederland op zomervakantie. Traditiegetrouw zijn naast ons eigen land ook de
ons omringende landen populaire zomervakantiebestemmingen. 15% gaat naar Duitsland,
14% vertoeft in Frankrijk en een even grote groep zoekt de zon op in Spanje.
In welke accommodaties overnacht
u op uw vakantiebestemming(en)?
Vink alle accommodaties aan waar
u gebruik van maakt (meerdere
antwoorden mogelijk).
Met welk vervoermiddel reist u
naar uw vakantiebestemming?
Als u meerdere keren op vakantie
gaat deze zomer (periode
jun-sept 2018), vink dan alle
vervoersmiddelen aan waarmee
u reist (meerdere antwoorden
mogelijk).
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De meest gekozen accommodaties zijn een hotel (42%),
een vakantiehuisje (28%) of een appartement (22%).
Minst populaire typen verblijf zijn de lodge (1%) en een
ingerichte (safari)tent/tipi (2%).
De eigen caravan/vouwwagen/camper wordt door één
op de negen gebruikt voor vakantie (11%).
Auto- en vliegvakanties zijn het meest populair.
65% gaat met de auto op reis.
40% pakt het vliegtuig.
7% gaat met de trein.
6% neemt de bus.
4% gaat per boot op zomervakantie.
2% pakt deze zomer de fiets naar zijn
vakantiebestemming.

Wat is ongeveer het budget
per persoon voor u en uw
reisgezelschap tijdens uw
zomervakantie?
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Het gaat hier om het totale bedrag
dat u per persoon uitgeeft aan
uw zomervakantie(s). Denk aan
accommodatie, vervoerskosten, eten,
drinken, uitstapjes, souvenirs).

Gemiddeld vakantiebudget per persoon voor de
zomervakantie is 845 euro.
Mannen reserveren hiervoor gemiddeld 900 euro.
Vrouwen hebben een gemiddeld budget van 790 euro.
Per leeftijdscategorie zien we gemiddeld de volgende
reservering voor het vakantiebudget:
tot 30 jaar € 960
30-39 jaar € 679
40-49 jaar € 796
50-59 jaar € 894
60 jaar en ouder € 853

Stellingvragen
VAKANTIEVOORPRET
Van degenen die op zomervakantie gaan...
␣ ...leeft 59% hier het hele jaar naar toe.
␣ ...letten slechts drie op de tien (32%) het hele jaar door op de uitgaven om te kunnen sparen
voor de zomervakantie.
␣ ...zet 47% gedurende het jaar geld opzij voor deze vakantie. Ruim de helft doet dat niet (52%).
␣ ...zet bijna twee derde (66%) van degenen die vakantiegeld (uit loondienst) ontvangen, dit geld
(deels) opzij voor de zomervakantie.
␣ ...stelt de helft (50%) voor de zomervakantie een budget op zodat men inzicht heeft in de kosten.
␣ ...neemt 41% voedingswaren uit Nederland mee naar zijn vakantiebestemming in het buitenland;
␣ ...81% van hen doet dit omdat deze niet te verkrijgen zijn in het buitenland, 49% zegt dit uit
kostenoverweging te doen (goedkoper in Nederland).
Budgetteren
␣ Een derde (34%) geeft zijn meereizende kinderen vakantiezakgeld voor de zomervakantie.
␣ Ruim een vijfde (22%) hanteert voor de zomervakantie een dagbudget.
␣ Twee derde (66%) sluit een reisverzekering af voor de zomervakantie.
␣ Zes op de tien (60%) nemen versnaperingen mee voor onderweg om geld te besparen.
Een meerderheid (81%) van hen doet dat omdat die in het buitenland niet te koop zijn
(bv. pindakaas, drop, hagelslag).
Letten op de uitgaven tijdens de vakantie
␣ 59% van degenen die een week of langer op zomervakantie gaan, pint tijdens dit verblijf geregeld
een bedrag bij een pinautomaat om goed overzicht te houden over de vakantie-uitgaven.
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Bijna driekwart (73%) wil op vakantie alles kunnen doen wat hij leuk vindt, zonder op het geld
te moeten letten.
40% zegt vaak teveel geld uit te geven tijdens zijn zomervakanties. Mannen (44%) hebben
hier vaker last van dan vrouwen (34%). Ook geldt dit vaker voor jongeren tot 30 jaar (46%) en
40-49 jarigen en veel minder vaak voor mensen van 50-59 jaar (36%) en 60+-ers (23%).
Ruim een vijfde (22%) gebruikt meestal een creditcard voor de uitgaven op vakantie.
19% let nooit op de uitgaven tijdens de zomervakantie. 80% doet dit wel in enige mate.
Een op de zeven (14%) houdt een vakantiehuishoudboekje bij tijdens de vakantie.

De balans opmaken na de vakantie
␣ 45% houdt zich altijd aan het dagbudget dat men vooraf heeft opgesteld.
␣ Ruim driekwart (77%) vindt het niet leuk om tijdens de zomervakantie op de uitgaven te
moeten letten.
␣ Op mijn uitgaven letten doe ik het hele jaar al, op vakantie wil ik dat niet, beaamt ruim de helft
van de respondenten (51%).
␣ Bij slechts 13% beheert de partner het budget tijdens de vakantie.
Bij thuiskomst
␣ 15% heeft na zijn zomervakantie vaak geen (spaar)geld meer over.
␣ Een kleine groep (9%) zegt bij thuiskomst van de zomervakantie zich in de schulden te hebben
gestoken (bijvoorbeeld op creditcard of door rood staan).
␣ 85% heeft zelden spijt van uitgaven tijdens de vakantie.
␣ Bijna een derde (33%) begint na de vakantie meteen met sparen voor de volgende keer.
␣ Ruim de helft (53%) ervaart dat de vakantie-uitgaven achteraf meestal hoger zijn dan verwacht.
␣ 35% kijkt achteraf nooit wat de zomervakantie in totaal heeft gekost.

Over SNS
SNS is een Nederlandse bank voor consumenten en zzp’ers. De bank denkt slim mee in de portemonnee van haar klanten. Ze zorgen dat bankieren je echt iets oplevert. Niet alleen met voordeel en
gewoon goede betaal- en spaarrekeningen, verzekeringen en hypotheken. Maar ook door een seintje
te geven als het beter kan. Door heldere taal te spreken, zodat geldzaken begrijpelijk zijn en je goede
keuzes kunt maken. En door kennis te delen voor meer financieel inzicht voor de gewone Nederlander.
SNS is er al 200 jaar voor haar klanten. Met bijna 200 winkels door heel Nederland en 1.600 medewerkers. Het hoofdkantoor staat in Utrecht. SNS maakt deel uit van de Volksbank (ASN Bank, BLG Wonen,
RegioBank, SNS). Voor meer nieuws en beeldmateriaal over SNS: nieuws.snsbank.nl.

