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Hoe zit het precies met fooi geven in het
buitenland?
Het kan soms namelijk heel verwarrend zijn...

!

DOOR KARINE BLOEM 31/07/2019
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Wij, Nederlanders, staan niet bepaald bekend als gulle gevers. Maar
met fooi geven zijn we juist wel heel royaal! Alleen hoe het precies
in het buitenland moet, daar hebben we nogal eens moeite mee.
Met gênante situaties tot gevolg. Geen zin in fooi-flaters? Spiek dan
even snel op deze lijst met fooi-richtlijnen van de top 10
zomerbestemmingen en je doet het nooit meer verkeerd.
Thailand
In Bangkok betaal je vaak 10% servicekosten bij hotels en luxe
restaurants. Als de servicekosten niet zijn inbegrepen geven
toeristen vaak een fooi tot 10 procent.*
Indonesië
Net als in Thailand bevat de rekening in een restaurant vaak 5-10
procent servicekosten. Mochten er geen servicekosten gerekend
worden, dan wordt een fooi rond de 10 procent op prijs gesteld.*
Turkije
Bij een bezoek aan een normaal restaurant of café is een tip van 5-10
procent normaal in Turkije. Bij luxe restaurants wordt er zo’n 10-15
procent fooi verwacht aan het einde van de avond.*
Verenigde Staten
Amerika staat bekend als land waar veel fooi wordt gegeven. 24
procent van de Amerikanen vindt dat een royale fooi van 19-20
procent op zijn plek is bij een goede service in een restaurant.
Sri Lanka
In Sri Lanka is de gebruikelijke fooi 10 procent van de totale
rekening, maar je kunt meer of minder betalen afhankelijk van je
tevredenheid over de service en het geserveerde eten in het
restaurant.*
Portugal
Uit het onderzoek blijkt dat fooi geven in Portugal geen gewoonte is
in een restaurant. Bijna een kwart van de Portugezen (23 procent)
overweegt een fooi van 1-2 procent bij een goede service.
Spanje
Nederlanders die deze zomer naar een vakantiebestemming in
Spanje reizen moeten na een etentje rekening houden met een fooi
van zo’n 5-6 procent.
Marokko
Restaurants in Marokko zijn over het algemeen goedkoop, dus een
fooi van 10-15 procent wordt gewaardeerd als dit niet op de bon
staat. Laat 20-30 dirhams achter bij een uitstekende service.*
Egypte
10 procent is de gemiddelde fooi in een restaurant in Egypte. Er
worden echter vaak ook servicekosten op de bon gezet. Let op: deze
gaan naar het restaurant en niet naar de bediening.

Alleen voor goede service
Vliegticket- en hotelzoekmachine momondo.nl en online platform
voor restaurantreserveringen OpenTable, sloegen de handen ineen
om deze fooi-etiquette op te stellen. Een nieuw wereldwijd
onderzoek waar zo’n 22.000 reizigers aan meewerkten bracht
namelijk aan het licht dat bijna de helft van de vakantiegangers (47
procent) in de war raakt van fooi geven in het buitenland. Maar er
kwam nog een ander inzicht uit over het fooi-gedrag van de
Nederlander. Wereldwijd beweert 33 procent namelijk tijdens een
vakantie fooi te geven aan de bediening als dat specifiek in dat land
wordt verwacht, ongeacht de kwaliteit van de service. Onder
Nederlanders ligt dat percentage juist lager: 23 procent. Ruim een
derde van de Nederlanders (36 procent) vindt dat voor het geven van
fooi een goede service noodzakelijk is, ongeacht de fooi-etiquette in
een land. Een kleine groep Nederlanders (10 procent) geeft toe nooit
fooi te geven op vakantie.

* Fooi-gegevens Thailand en Turkije gedeeld door Travelex Savvy
Tipping Guide, fooigegevens Indonesië, Sri Lanka, Marokko en
Egypte gedeeld door Whototip.net.
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