
Brabant liebt 
Deutsche Gäste 

l	 17 mln. inwoners NL
l	 83 mln. inwoners DE
l	 18 mln. inwoners 
 alleen al in Noordrijn-
 Westfalen

l	  Op nog geen  
2 uur reisafstand

Enorm potentieel 
en zo dichtbij

Besteden 3x zoveel 
als de Nederlandse gast

 Duitser  Nederlander

 Dagtocht  € 85,- Dagtocht  € 14,-

 Per persoon   Per persoon
 per verblijf  € 442,- per verblijf  € 166,-

 Tijdens vakantie    Tijdens vakantie  
 per persoon/dag € 112,- per persoon/dag  € 33,-

Steeds meer Duitse gasten
Nederland 2012-2018  + 79%
Brabant 2012-2018   + 40%

Hebben meer vakantie- en feestdagen
Duitsers hebben meer vakantiedagen (25-30) en 
nationale feestdagen (10) dan wij in Nederland en ze 
gaan 3 tot 6x per jaar op vakantie.

Komen graag terug
Het herhaalbezoek onder Duitsers is groot. 91% van de 
Duitse vakantiegangers is eerder in Nederland geweest.

Gemiddelde bestedingen in Nederland
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Deutsche 
Gäste lieben dich
Zo gaan ze 
van je houden
Spreek hun taal! 
Zorg dat jouw product vertaald is. 
Online (bijvoorbeeld je website) maar ook offline 
(bijvoorbeeld de menukaart).

Ken hun vakantiegedrag
Houd rekening met de vakanties 
en feestdagen van Duitsers. 
Verdiep je in het zoek- 
en boekgedrag.

Ga aan de slag! 
Wij helpen je graag 

 
Doe de gratis online training Duitse gast: 

Herzlich Willkommen! Ga naar visitbrabant.com/elearning. 

Vraag onze Internationale Vakantiekalender aan.

Zorg voor een actuele en betrouwbare meertalige online presentatie van 
jouw evenement of locatie.

Profiteer van onze vertaaldiensten. 

En nog veel meer…

I: visitbrabant.com/partners   E: info@visitbrabant.com   T: 013-3030390

De Duitse gast:
✓  Houdt van fietsen

✓  Eet ’s middags warm

✓   Wil graag harde broodjes bij het ontbijt

✓  Vindt streekproducten en duurzaamheid belangrijk

✓  Snapt niets van ons parkeerbeleid (bijvoorbeeld parkeerschijven)

✓  Plant graag alles vooraf en is niet erg flexibel

✓  Betaalt graag contant, liever niet met PIN

✓  Is formeel. Dus doe niet te amicaal

✓  Houdt van Pünktlichkeit
 Ben stipt en nauwkeurig

✓  Mist de föhn het meest op vakantie

✓  Wil graag goede voorzieningen voor 
 hun auto

✓  Neemt graag de hond mee 
 op vakantie


