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Drone bezorging

voor een project over pakketbezorgingen zouden wij graag een aantal vragen willen stellen. deze enquête zal
maximaal 5 minuten van uw tijd in beslag nemen. alvast hartelijk bedankt.

Drone bezorging

  1.

Wat is uw leeftijd?*

  2.

geslacht?

man vrouw

verder
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Je bestelt een pakketje bij Bol.com, dit is bijvoorbeeld een nieuwe telefoon. Deze telefoon kan binnen een uur
worden bezorgd bij een supermarkt naar keuze door middel van een drone. Dit is een soort kleine helikopter
(zie afbeelding). Dit is mogelijk zonder extra kosten t.o.v. een normaal pakketje, maar dit kan op het moment
alleen voor kleine pakketjes zoals cd’s, dvd’s, telefoons, tablets en sieraden. Zodra je pakketje is aangekomen
krijg je een e-mail met een code waarmee je je nieuwe telefoon kan ophalen bij de door jou uitgekozen
supermarkt. Hier vul je bij een lockersysteem je code in, je locker gaat open en je kan je pakketje meenemen. 

 

  3.

Hoe vaak bestel je online een pakketje dat voldoet aan de eisen?*

meer dan 1 keer per week
1 keer per week
1-2 keer per maand
1 keer per 2 maanden
minder dan 1 keer per 2 maanden
nooit
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  4.

Zou je gebruik maken van het beschreven systeem als je een geschikt pakketje bestelt?*

Ja Nee

  5.

Zou je door dit systeem vaker een pakketje online bestellen?*

zeker niet
waarschijnlijk niet
weet ik niet
waarschijnlijk wel
zeker wel

  6.

Zie je dit systeem ooit de huidige pakketbezorging vervangen?
Waarom wel/niet?

  7.

Zou je bezwaren tegen dit systeem hebben? 
Zo ja, welke en waarom?

verstuur
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Hartelijk bedankt voor het invullen van de enquête.
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