
België is en blijft een groeimarkt voor de Nederlandse 
vrijetijdseconomie. In de periode 2000-2014 is het aantal 
Belgische bezoekers in Nederland met 172% gestegen. Niet 
alleen kwamen er in 2015 weer meer Belgische gasten naar 
Nederland op vakantie, ook voor de komende jaren wordt  
groei verwacht.

Belgische 
gast: ik zie 
u graag

Wat levert inspelen op de Belgische 
markt jou op?

› Nieuwe bezoekers
› Extra omzet
› Internationale aandachtTips!

› Bied meer luxe en com-
fort. De Belgische gast 
hecht aan kwaliteit en is 
bereid hiervoor te betalen! 
Bijvoorbeeld op het ge-
bied van eten en drinken. 
Speel hierop in met luxe 
arrangementen, wijnkaart 
of picknickmand met luxe 
streekproducten.

 
› Belgische gasten zijn  

formeler dan Neder- 
landers; tutoyeer niet (te 
snel) en communiceer niet 
te direct. 

(meer tips op achterzijde)

Gemiddelde besteding in Nederland

dagtocht € 50

per persoon € 320
per verblijf

tijdens vakantie, € 117 
per persoon  
per dag

dagtocht 

per persoon 
per verblijf

tijdens vakantie, 
per persoon  
per dag

€ 14

€ 166

€ 33

Belg Nederlander



Aan de slag! 
› Verdiep je verder in de Belgische 

gast. Volg de gratis online 
training Belgische gast, ik zie u 
graag! Voor meer informatie: 
connectbrabant.nl/onlinetraining. 

› Maak een top 10 actielijst voor 
het inspelen op de Belgische 
gast.  

 
› De Belgische gast is steeds 

meer online. Zorg voor een 
actuele en betrouwbare online 
presentatie van jouw evenement 
of locatie, bijvoorbeeld op 
visitbrabant.nl. Je kunt hier gratis 
jouw aanbod in onze etalage 
plaatsen. Meer weten? Kijk op 
connectbrabant.n/promootmij.

› Zorg voor volledige, betrouwbare en actuele informatie over je 
locatie of evenement. Belgische gasten gaan graag goed voorbereid 
op vakantie, mijden risico’s en hebben oog voor detail. 

› Onze zuiderburen waarderen persoonlijke benadering, aandacht 
en een warm welkom. Stel je dienstbaar op.

› Houd rekening met Belgische nationale feestdagen, zoals De 
Dag van de Arbeid (1 mei) en Onze Lieve Vrouw Hemelvaart (15 
augustus). Dagen dat de Belgen mogelijk op pad gaan. Kijk op 

 connectbrabant.nl voor een nuttige kalender!

TIPS

Meer informatie

I:  connectbrabant.nl
E: info@visitbrabant.nl 
T:  013-3030390

Brabant is de op 
1 na populairste 

Nederlandse 
provincie 

322.000 
Belgische 

verblijfstoeristen 
in Brabant 

België heeft een 
aantal extra nationale 

feestdagen

luNch




