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Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio
Logiesvormen Perioden Onderwerpen Woonland van gasten Regio's Flevoland (PV)

Totaal logiesaccommodaties 2016 Gasten Totaal buitenland x 1 000 182

Duitsland 90

België 36

Overnachtingen Totaal buitenland 729

Duitsland 393

België 120

2017 Gasten Totaal buitenland 223

Duitsland 110

België 38

Overnachtingen Totaal buitenland 831

Duitsland 455

België 123

2018 juli* Gasten Totaal buitenland 26

Duitsland 14

België 5

Overnachtingen Totaal buitenland 118

Duitsland 75

België 20

Hotels/pensions/jeugdaccommodaties 2016 Gasten Totaal buitenland 50

Duitsland 15

België 10

Overnachtingen Totaal buitenland 92

Duitsland 27

België 15

2017 Gasten Totaal buitenland 75

Duitsland 20

België 11

Overnachtingen Totaal buitenland 135

Duitsland 37
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Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio
Logiesvormen Perioden Onderwerpen Woonland van gasten Regio's Flevoland (PV)

Hotels/pensions/jeugdaccommodaties 2017 Overnachtingen België x 1 000 17

2018 juli* Gasten Totaal buitenland 7

Duitsland 2

België 1

Overnachtingen Totaal buitenland 13

Duitsland 4

België 2

Kampeerterreinen 2016 Gasten Totaal buitenland 19

Duitsland .

België .

Overnachtingen Totaal buitenland 89

Duitsland .

België .

2017 Gasten Totaal buitenland 15

Duitsland .

België .

Overnachtingen Totaal buitenland 78

Duitsland .

België .

2018 juli* Gasten Totaal buitenland 4

Duitsland .

België .

Overnachtingen Totaal buitenland 26

Duitsland .

België .

Huisjesterreinen 2016 Gasten Totaal buitenland 112

Duitsland .

België .

Overnachtingen Totaal buitenland 543
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Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio
Logiesvormen Perioden Onderwerpen Woonland van gasten Regio's Flevoland (PV)

Huisjesterreinen 2016 Overnachtingen Duitsland x 1 000 .

België .

2017 Gasten Totaal buitenland 132

Duitsland .

België .

Overnachtingen Totaal buitenland 612

Duitsland .

België .

2018 juli* Gasten Totaal buitenland 14

Duitsland .

België .

Overnachtingen Totaal buitenland 77

Duitsland .

België .

Groepsaccommodaties 2016 Gasten Totaal buitenland 1

Duitsland .

België .

Overnachtingen Totaal buitenland 5

Duitsland .

België .

2017 Gasten Totaal buitenland 1

Duitsland .

België .

Overnachtingen Totaal buitenland 6

Duitsland .

België .

2018 juli* Gasten Totaal buitenland 0

Duitsland .

België .
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Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio
Logiesvormen Perioden Onderwerpen Woonland van gasten Regio's Flevoland (PV)

Groepsaccommodaties 2018 juli* Overnachtingen Totaal buitenland x 1 000 0

Duitsland .

België .
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Logiesaccommodaties; gasten
INHOUDSOPGAVE

  
1. Toelichting

 2. Definities en verklaring van symbolen
 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen

 4. Bronnen en methoden
 5. Meer informatie

  
 
1. TOELICHTING

  
Deze tabel bevat cijfers over het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening,
jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen, op alle kampeerterreinen met minimaal 4 toeristische standplaatsen en op huisjesterreinen en in
groepsaccommodaties met ten minste 10 slaapplaatsen.

 De gegevens zijn beschikbaar naar logiesvorm en land van herkomst van de gasten (woonland), per landsdeel, provincie en toeristisch landsdeel.
  

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012
  

Status van de cijfers:
 De cijfers over 2018 zijn voorlopig, de overige jaren zijn definitief.

  
Wijzigingen per 10 oktober 2018:

 De cijfers over de maand juli 2018 zijn toegevoegd. 
  

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
 De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'. 

 De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'. 
 Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

  
 
2. DEFINITIES EN VERKLARINGEN VAN SYMBOLEN

  
Definities:

  
Gasten 

 Bezoekers die één of meer nachten achtereen verblijven in een logiesaccommodatie. 
 Een gast die meer dan twee maanden aaneengesloten verblijft in een logiesaccommodatie, wordt als vaste gast aangemerkt en telt niet mee voor de statistiek.

 Asielzoekers en seizoenarbeiders worden niet als gast meegeteld, ook niet als ze korter dan twee maanden aaneengesloten verblijven in een logiesaccommodatie.
 Per maand worden de in die maand vertrokken gasten waargenomen, ongeacht in welke maand de gast aangekomen is. Het is mogelijk dat een persoon twee of meerdere

malen in een maand in dezelfde accommodatie of in verschillende accommodaties als gast wordt geteld.
  

Verklaring van symbolen:
  

niets (blanco) : het cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
 . : het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim

 * : voorlopige cijfers
 ** : nader voorlopige cijfers 

  
 
3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN
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Relevante tabellen: 
 Meer tabellen over de logiesaccommodaties in Nederland vindt u in het thema Logiesaccommodaties en in het archief.

  
Relevante artikelen:

 Meer informatie is te vinden op de themapagina: Vrije tijd en cultuur.
  

4. BRONNEN EN METHODEN
  

De onderzoeksmethode van deze tabel is te vinden in de onderzoeksbeschrijving: Korte onderzoeksbeschrijving logiesaccommodaties.
  

 
5. MEER INFORMATIE

  
Infoservice

  
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 

 Verveelvoudiging is toegestaan, mits CBS als bron wordt vermeld.
 

Flevoland (PV)
PV = Provincie

 Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. 
 Sinds het instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12 provincies.

Totaal logiesaccommodaties
Hotel, motel, pension, appartement met hoteldienstverlening, jeugdaccommodatie of bed&breakfast, kampeerterreinen, huisjesterreinen en groepsaccommodaties.

  
Hotel:

 Een accommodatie met slaapplaatsen voor logiesverstrekking in overwegend een- en tweepersoonskamers tegen boeking per nacht, waar afzonderlijke maaltijden, kleine
etenswaren en dranken kunnen worden verstrekt aan gasten en aan passanten. Hierbij is een gast een persoon die overnacht in de desbetreffende accommodatie en een
passant iemand die niet blijft overnachten. Verder kunnen nog andere diensten ter beschikking worden gesteld zoals receptie, room- en telefoonservice.

  
Deze tabel hanteert een ondergrens van minimaal 5 slaapplaatsen voor deze accommodaties.

  
Motel:

 Een locatie langs de snelweg met aan elkaar geschakelde kamers met de deuren aan een parkeerplaats of gemeenschappelijke ruimte voor logiesverstrekking tegen boeking
per nacht.

  
Deze tabel hanteert een ondergrens van minimaal 5 slaapplaatsen voor deze accommodaties.

  
Pension:

 Een accommodatie met slaapplaatsen voor logiesverstrekking in overwegend een- en tweepersoonskamers, waar afzonderlijke maaltijden, kleine etenswaren en dranken
kunnen worden verstrekt aan gasten maar niet aan passanten.

  
Deze tabel hanteert een ondergrens van minimaal 5 slaapplaatsen voor deze accommodaties.

  
Appartement met hoteldienstverlening:

 Appartement waarbij gedurende het verblijf het appartement schoon wordt gehouden en de bedden opgemaakt.
  

Deze tabel hanteert een ondergrens van minimaal 5 slaapplaatsen voor deze accommodaties.
  

Jeugdaccommodatie:

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/navigatieScherm/thema?themaNr=50440
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/navigatieScherm/thema?themaNr=82167
https://www.cbs.nl/nl-NL/maatschappij/vrije-tijd-en-cultuur
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/logiesaccommodaties
https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/contact/infoservice
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Jeugdhotel en jeugdherberg.
 Een jeugdhotel is een hotel voor overwegend jeugdige gasten met slaapgelegenheid die men niet met 'vreemden' hoeft te delen.

 Een jeugdherberg is een accommodatie voor overwegend jeugdige gasten met slaapgelegenheid in kamers en/of zalen die men mogelijk met 'vreemden' moet delen. 
  

Deze tabel hanteert een ondergrens van minimaal 5 slaapplaatsen voor deze accommodaties.
  

Bed&breakfast:
 Particuliere woning waar men kan overnachten en ontbijten.

  
Deze tabel hanteert een ondergrens van minimaal 5 slaapplaatsen voor deze accommodaties.

  
Kampeerterrein:

 Een terrein of een deel van een terrein met toeristische slaapplaatsen, waarop kan worden overnacht in tenten, toercaravans, kampeerauto's, tenthuisjes of trekkershutten.
  

Deze tabel hanteert een ondergrens van minimaal 4 toeristische standplaatsen voor deze accommodaties.
  

Huisjesterrein:
 Een terrein met een aantal zomerhuisjes, stacaravans, (vakantie-)bungalows of (vakantie-)appartementen, die hoofdzakelijk voor verhuur door de exploitant of beheerder

van het complex beschikbaar zijn.
 Appartementen die verhuurd worden met hoteldienstverlening, worden niet als huisjescomplex beschouwd maar als (appartementen)hotel. 

 Appartementen zonder hoteldienstverlening, die vaak deel uitmaken van een groter gebouw, worden beschouwd als bungalow of zomerhuisje.
  

Deze tabel hanteert een ondergrens van minimaal 10 slaapplaatsen voor deze accommodaties.
  

Groepsaccommodatie:
 Accommodatie met logiesverstrekking overwegend aan personen in groepsverband (geen gezinsverband) met slaapgelegenheid in kamers, zalen, huisjes, tenthuisjes,

appartementen en/of tenten die gasten mogelijk met vreemden moeten delen. 
 Onder groepsaccommodaties worden verstaan: 

 - kampeerboerderijen
 - (kinder)vakantiehuizen

 - kamphuizen/scoutinghuizen
 - natuurvriendenhuizen

 - tentenkampen 
 - logiesaccommodaties behorende tot watersportcentra of maneges. 

  
Deze tabel hanteert een ondergrens van minimaal 10 slaapplaatsen voor deze accommodaties.

  
 

Hotels/pensions/jeugdaccommodaties
Hotel, motel, pension, appartement met hoteldienstverlening, jeugdaccommodatie of bed&breakfast.

  
Hotel:

 Een accommodatie met slaapplaatsen voor logiesverstrekking in overwegend een- en tweepersoonskamers tegen boeking per nacht, waar afzonderlijke maaltijden, kleine
etenswaren en dranken kunnen worden verstrekt aan gasten en aan passanten. Hierbij is een gast een persoon die overnacht in de desbetreffende accommodatie en een
passant iemand die niet blijft overnachten. Verder kunnen nog andere diensten ter beschikking worden gesteld zoals receptie, room- en telefoonservice.

  
Deze tabel hanteert een ondergrens van minimaal 5 slaapplaatsen voor deze accommodaties.

  
Motel:

 Een locatie langs de snelweg met aan elkaar geschakelde kamers met de deuren aan een parkeerplaats of gemeenschappelijke ruimte voor logiesverstrekking tegen boeking
per nacht.
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Deze tabel hanteert een ondergrens van minimaal 5 slaapplaatsen voor deze accommodaties.
  

Pension:
 Een accommodatie met slaapplaatsen voor logiesverstrekking in overwegend een- en tweepersoonskamers, waar afzonderlijke maaltijden, kleine etenswaren en dranken

kunnen worden verstrekt aan gasten maar niet aan passanten.
  

Deze tabel hanteert een ondergrens van minimaal 5 slaapplaatsen voor deze accommodaties.
  

Appartement met hoteldienstverlening:
 Appartement waarbij gedurende het verblijf het appartement schoon wordt gehouden en de bedden opgemaakt.

  
Deze tabel hanteert een ondergrens van minimaal 5 slaapplaatsen voor deze accommodaties.

  
Jeugdaccommodatie:

 Jeugdhotel en jeugdherberg.
 Een jeugdhotel is een hotel voor overwegend jeugdige gasten met slaapgelegenheid die men niet met 'vreemden' hoeft te delen.

 Een jeugdherberg is een accommodatie voor overwegend jeugdige gasten met slaapgelegenheid in kamers en/of zalen die men mogelijk met 'vreemden' moet delen. 
  

Deze tabel hanteert een ondergrens van minimaal 5 slaapplaatsen voor deze accommodaties.
  

Bed&breakfast:
 Particuliere woning waar men kan overnachten en ontbijten.

  
Deze tabel hanteert een ondergrens van minimaal 5 slaapplaatsen voor deze accommodaties.

Kampeerterreinen
Kampeerterrein:

 Een terrein of een deel van een terrein met toeristische slaapplaatsen, waarop kan worden overnacht in tenten, toercaravans, kampeerauto's, tenthuisjes of trekkershutten.
  

Deze tabel hanteert een ondergrens van minimaal 4 toeristische standplaatsen voor deze accommodaties.

Huisjesterreinen
Huisjesterrein: 

 Een terrein met een aantal zomerhuisjes, stacaravans, (vakantie-)bungalows of (vakantie-)appartementen, die hoofdzakelijk voor verhuur door de exploitant of beheerder
van het complex beschikbaar zijn. 

 Appartementen die verhuurd worden met hoteldienstverlening, worden niet als huisjescomplex beschouwd maar als (appartementen)hotel. 
 Appartementen zonder hoteldienstverlening, die vaak deel uitmaken van een groter gebouw, worden beschouwd als bungalow of zomerhuisje. 

  
Deze tabel hanteert een ondergrens van minimaal 10 slaapplaatsen voor deze accommodaties

Groepsaccommodaties
Groepsaccommodatie: 

 Accommodatie met logiesverstrekking overwegend aan personen in groepsverband (geen gezinsverband) met slaapgelegenheid in kamers, zalen, huisjes, tenthuisjes,
appartementen en/of tenten die gasten mogelijk met vreemden moeten delen. 

 Onder groepsaccommodaties worden verstaan: 
 - kampeerboerderijen 

 - (kinder)vakantiehuizen 
 - kamphuizen/scoutinghuizen 

 - natuurvriendenhuizen 
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- tentenkampen 
 - logiesaccommodaties behorende tot watersportcentra of maneges. 

  
Deze tabel hanteert een ondergrens van minimaal 10 slaapplaatsen voor deze accommodaties.

2018 juli*
Voorlopige cijfers

Gasten
Bezoekers die één of meer nachten achtereen verblijven in een logiesaccommodatie.

 Een gast die meer dan twee maanden aaneengesloten verblijft in een logiesaccommodatie, wordt als vaste gast aangemerkt en telt niet mee voor de statistiek.
 Asielzoekers en seizoenarbeiders worden niet als gast meegeteld, ook niet als ze korter dan twee maanden aaneengesloten verblijven in een logiesaccommodatie.

 Per maand worden de in die maand vertrokken gasten waargenomen, ongeacht in welke maand de gast aangekomen is. Het is mogelijk dat een persoon twee of meerdere
malen in een maand in dezelfde accommodatie of in verschillende accommodaties als gast wordt geteld. 

 

Overnachtingen
Alle nachten die gasten doorbrengen in een logiesaccommodatie.

Duitsland
Bondsrepubliek Duitsland, Duitse Democratische Republiek, Duitsland (oud), Saarland.


