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Titel:

Vraag: Wat is uw leeftijd? geslacht?

Legenda 1 = man

2 = vrouw

Respondent 1 28 1

Respondent 2 22 1

Respondent 3 19 1

Respondent 4 23 1

Respondent 5 19 1

Respondent 6 26 1

Respondent 7 23 1

Respondent 8 50 2

Respondent 2 23 1

Respondent 4 -1 1



Respondent 5 50 1

Respondent 6 20 1

Respondent 7 20 2

Respondent 8 55 2

Respondent 9 18 1

Respondent 10 20 2

Respondent 11 62 2

Respondent 12 50 1

Respondent 13 54 1

Respondent 14 43 2



Respondent 15 51 2

Respondent 16 52 1

Respondent 17 19 1

Respondent 18 52 2

Respondent 19 25 2

Respondent 20 23 2

Respondent 21 20 1

Respondent 22 23 2

Respondent 23 22 1

Respondent 24 28 1

Respondent 25 22 1

Respondent 26 51 2

Respondent 27 57 1

Respondent 28 54 2

Respondent 29 18 2

Respondent 30 45 2

Respondent 31 47 1

Respondent 32 82 1

Respondent 33 16 2

Respondent 34 47 1

Respondent 35 20 1



Respondent 36 49 2

Respondent 37 21 2

Respondent 38 49 1

Respondent 39 25 2

Respondent 40 51 1
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Hoe vaak bestel je online een pakketje dat 

voldoet aan de eisen?

Zou je gebruik maken van het beschreven 

systeem als je een geschikt pakketj...

1 = meer dan 1 keer per week 1 = Ja

2 = 1 keer per week 2 = Nee

3 = 1-2 keer per maand

4 = 1 keer per 2 maanden

5 = minder dan 1 keer per 2 maanden

6 = nooit
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Zou je door dit systeem vaker een pakketje 

online bestellen?

Zie je dit systeem ooit de huidige 

pakketbezorging vervangen? Waarom...

1 = zeker niet

2 = waarschijnlijk niet

3 = weet ik niet

4 = waarschijnlijk wel

5 = zeker wel

2

4

2

4

4

4

2

3

Nee. Ik wil zo\'n ding wel eens een piano 

zien bezorgen! Zou ik best geld voor betalen 

overigens om dat te zien :). Plus deze drones 

zijn makkelijk te jatten. Een bezorger neem 

je niet zo maar mee...

3

Waarschijnlijk niet in deze vorm. Deze vorm 

van transport hebben een aantal 

risico\'s:\r\n- Je weet niet hoe goed ze 

bestend zijn slecht weer\r\n- Voor dit om 

uitgebreid geaccepteerd te worden zal er 

een mogelijkheid moeten zijn om het tot de 

voordeur te leveren. Mensen zijn immers te 

lui om naar de supermarkt te fietsen\r\n- 

Deze drones zijn relatief makkelijk te 

onderscheppen door derden, vooral 

wanneer ze tot aan de voordeur 

bezorgen.\r\n- De mogelijke pakketten 

moeten groter kunnen. Heel vaak zie je dat 

een relatief klein paketje verpakt wordt in 

een grotere doos met een berg vulling. Deze 

zou dan weer een een bak moeten die 

bestend is tegen de elementen.



3

De penalty om het zelf te gaan halen is te 

groot. Ik gebruik een webwinkel om het 

thuisbezorgt te krijgen. De extra tijdwinst 

tussen 24 hr thuis or 1 hr. in een winkel zie ik 

niet als een voordeel.

4

Ik denk niet dat het in zijn geheel de huidige 

pakketbezorging zal vervangen, maar het 

kan wel een deel overnemen.\r\n\r\nHELLO 

KAREN

2 teveel risico als deze door lucht gaan

2 Voor kleine pakketjes wel

4

mischien sommige pakketjes kunnen beter 

over de weg bezorgt worden

1

Het lijkt me niet zo efficiënt om maar 1 

pakketje tegelijk te vervoeren, aangezien er 

denk ik best veel pakketjes worden 

verstuurd. Ik vraag me af hoeveel drones je 

dan wel niet nodig hebt en of het dan niet te 

vol wordt. Op kleine schaal kan het 

misschien, maar misschien niet voor alle 

(kleine) pakketjes.

2

misschien voor spoedbestellingen van b.v. 

documenten.

2

Niet, want hoe gaat het met de veiligheid 

van privacy en de garantie dat het pakketje 

niet in andermans handen valt door diverse 

oorzaken.

2

Niet, I.v.m. sabotage, onderschepping van de 

drone. Fraude en diefstal lijkt me een 

probleem worden omdat vlieg routes 

eenvoudig door criminelen worden 

vastgesteld.

1 Nee groot onderscheppings gevaar
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NIET,omdat ik me niet kan voorstellen hoe 

dat praktisch zal gaan met al die drones die 

de hele dag door allerlei verschillende 

bestellingen afleveren! Kans op ongelukken 

enzo?!

4

Ja als alle mensen voldoende digitaal zijn 

ingevoerd.

4 Ja, minder wacht tijd

2

niet, alleen geschikt voor kleine pakketten,te 

gevoelig voor schade

2 Wel, lekker snel

4

Ik denk het wel, tegenwoordig wil iedereen 

dat alles sneller gebeurd, zo ook met 

bezorging van pakketjes

4

Nee, het is meer de uitzondering dan de 

regel dat je een pakketje binnen een paar 

uur nodig hebt. Vervolgens moet je ook nog 

is naar de supermarkt gaan om het op te 

halen.

2

Lijkt me op grote schaal onmogelijk te 

implementeren vanwege logistieke redenen.

4 Wel, effectief.

2

Ja. Het wordt vanzelf veiliger en het gaat 

sneller

3 In de verre toekomst, betrouwbaarder

2 Ja het is de vooruitgang

2

Ik houd van de conventionele winkel met 

service \r\n

3

Misschien omdat het sneller gaat. Van de 

andere kant blijft shoppen ook leuk.\r\n

2

Nee, er worden zoveel pakketjes online 

besteld dat ik niet denk dat het haalbaar is

3

nee ik denk van niet want zware dingen 

wordt probleem en hoe druk zou het in de 

lucht worden dan?

4 Wel voor kleine dingen

1

Nee geen behoefte aan bouwcombinatie is 

al vet genoeg

2

Ooit wel. Uiteindelijk zullen de drones beter 

worden waardoor ze ook grotere paketten 

kunnen bezorgen, zodra dit het geval is kan 

het de huidige pakketbezorging vervangen.



1

Ja, omdat ik denk dat veel mensen een 

aantrekkelijke optie zullen vinden.

2

wel.\r\nbezorgtijden veel korter + minder 

kosten vanwege minder loon van bezorger.

2

Nee, het wordt dan te druk op lage 

vlieghoogte.

2

ja want super slim systeem, waarschijnlijk 

sneller dan de mens

4

Natuurlijk!, zelfs niet alleen "ophalen bij de 

supermarkt", maar gewoon afleveren bij me 

thuis!
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Zou je bezwaren tegen dit systeem hebben? 

Zo ja, welke en waarom?

https://www.youtube.com/watch?v=WRrxO

fgwFyw

Ik zou geen bezwaar hebben tegen dit 

systeem, mits de bovenstaande zwaktes uit 

het systeem gehaald worden. Dat is dus 

grotere pakketen, die veilig geleverd worden 

aan de voordeur, en niet gemakkelijk 

onderschept kunnen worden door bijv. 

kwaadwilende buren.



Zolang er geen prijs impact is, heb ik alleen 

veiligheids vragen.

Veiligheid. Zowel voor het pakketje als voor 

anderen. Hoe gaat de drone om met wind 

en/of storm? Wat gebeurt er als de drone 

een defect krijgt terwijl deze een vrij zwaar 

pakket bij zich heeft? Hoe voorkom je de 

nieuwe sport "Schiet een drone, win een 

pakket"?

hoe gaan deze dingen door lucht, wie betaalt 

als t kwijt raakt, hoe diefstal gevoelig

Nee

mischien wel want als je pakketje valt is het 

kappot aangezien pakketjes van over de 

duizend euro bestel is dit wel zonde

Ik zou bezwaar hebben als de drone een 

camera/microfoon/scanner enz. heeft 

waardoor mensen (herkenbaar) in kaart 

worden gebracht.

Nee, geen bezwaren als alles veilig is zowel 

voor het pakketje als voor de omgeving.

Ja, privacy, want dat is een groot goed.

Zie hierboven

Ja\r\nOnpersoonlijk\r\nTe 

duur\r\nKwetsbaar



zie boven

drones hebben een minder goede naam qua 

oorlogsvoering en privacy

Nee

ja, horizonvervuiling

Nee,

Ik heb er geen bezwaar tegen, maar denk 

dat de postbodes er minder blij mee zullen 

zijn.

Ja, ik heb geen behoefte aan drones die over 

mijn tuin gaan vliegen

Ik zou niet graag de hele tijd drones in de 

lucht zien. Daar zou ik me denk ik bekeken 

door voelen.

Nee

Nee

Kost wel veel werkgelegenheid

Nee

Nee, lijkt me goed voor het milieu en ik heb 

op de wegminder last van vracht

Geen bezwaren zolang de drones geen 

foto\'s maken.\r\n

Nee

nee geen bezwaar

Nee

Milieu pakjes moeten niet per stuk moeten 

vervoerd

Ja, de drones vliegen bepaalde routes van 

opslag naar de supermarkt hierdoor is het 

voor criminelen makkelijk de drones te 

onderscheppen en kostbare pakketjes te 

stelen.



Nee.

Ja, niet het totale systeem moet 

computergestuurd zijn. toch bijvoorbeeld 

het pakketje gewoon bij de balie laten 

ophalen. Bovendien zou ik er zeker van 

willen zijn dat de drone voorzichtig met het 

pakketje omgaat, zeker als het een telefoon 

is.

Ja, zie 6 optische vervuiling en 

geluidsoverlast.

nee

het is de toekomst (en gaat nog veel 

verder)_ dus bezwaren lijkt me niet zinvol


