BIJLAGE 5 – GEMIDDELDE BESTEDINGSPROFIELEN

Verblijfsgasten en dagrecreanten geven tijdens hun verblijf geld uit aan hun logies of entree, maar ook
aan horeca, detailhandel en vervoer. Deze uitgaven vormen samen het bestedingsprofiel per verblijfsgast
of dagrecreant. Door het aantal overnachtingen en bezoekers te vermenigvuldigen met deze
bestedingsprofielen, ontstaat het totaal aan toeristische bestedingen. Oftewel: de economische impact.
Onderstaande tabellen geven de gemiddelde bestedingsprofielen weer per verblijfsgast en per
dagrecreant. Het gaat hierbij om gewogen gemiddelden, afgerond op hele euro’s. Het gaat hier expliciet
om gewogen gemiddelden. In de economische impact berekeningen maken we per type meerdere
uitsplitsingen. Zo maken we bijvoorbeeld binnen de categorie cultuur onderscheid tussen bezoekers aan
musea, bezoekers aan het Oorlogsmuseum Overloon en bezoekers aan bezienswaardigheden. Een
bezoeker aan het Oorlogsmuseum geeft immers aan alleen entree al veel meer uit dan een bezoeker aan
een ander museum in de regio Land van Cuijk. Echter, om de vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens te
bewaren, geeft onderstaande tabel enkel het gewogen gemiddelde van de gehele categorie cultuur
weer. Hetzelfde geldt voor de andere categorieën. Alleen evenementen zijn een uitzondering. Voor deze
categorie kunnen we wel per gemeente een specifiek bestedingsprofiel weergeven.

Gemiddeld bestedingsprofiel per verblijfsgast

Type verblijfsaccommodatie

Hotels

€ 113

B&B's

€ 94

Bungalows en vakantiewoningen
(solitair en op parken)
(Mini)campings
(toeristische plaatsen en verhuuraccommodaties)

1

Gemiddeld
bestedingsprofiel1

€ 52
€ 30

Groepsaccommodaties

€ 41

Watersport
(passanten)

€ 36

Gewogen gemiddelde van totaal bestedingen per gast aan logies, horeca, detailhandel, entree en vervoer.
Bedragen afgerond op hele euro’s.

Gemiddeld bestedingsprofiel per dagrecreatieve bezoeker

Type dagrecreatie

Cultuur
(musea en bezienswaardigheden)

€ 18

Attracties

€ 14

Evenementen gemeente Boxmeer

€ 11

Evenementen gemeente Cuijk

€ 15

Evenementen gemeente Grave

€ 10

Evenementen gemeente Mill en Sint Hubert

€ 13

Evenementen gemeente Sint Anthonis

€ 41

Buitenrecreatie
(wandelen, fietsen, waterrecreatie)

2

Gemiddeld
bestedingsprofiel2

€2

Gewogen gemiddelde van totaal bestedingen per bezoeker aan horeca, detailhandel, entree en vervoer.
Bedragen afgerond op hele euro’s.

