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Opdrachtinformatie
Op welke datum vond je bezoek plaats? - 2O19'O1-23

Hoe laat stapte je de tweewielerwinkel binnen? - Í 4:30

Hoe laat verliet je de tweewielerwinkel? - 14:49

Hoeveel medewerkers waren er zichtbaar aanwezig toen je de tweewielerwinkel binnenstapte? - 0

Hoeveel andere klanten waren er aanwezig toen je de tweewielerwinkel binnenstapte? - 0

Entree
Zag de winkel van de buitenkant er verzorgd en onderhouden uit? - Ja

t Hel zag er allemaal ongelofelilk neïjes uil, ie ramet-: waren schoon elc.

Beschikt de winkel over zaken die de aantrekkingskracht van de winkel bevorderen? Denk hier o.a. aan: stoepborden, zonneschermen,

aantrekkelijk etalage en/of fietsen uitgestald) - Ja

I Buiten stonden een aantal fietsen opgesteld. Al was niet meteen duidelijk dat dat ter promotie \sa§. Hel hadden aok fielsen van klanien

kunnen zi.in.

Werden de fietsen, die buiten stonden, op een verzorgde en aantrekkelijke wijze gepresenteerd? - Ja

I De fietsen waren vrij van Sneeuw, zagen er neties uit, stonden wel dicht tegen elkaar.

Gaven de producten die buiten stonden opgesteld een representatief beeld van de winkel? - Nee

I De r,+'inke! is veel omvatlender, je kunt geen mr:del rieÍi wanneer fietsen te dlchl op elkaar staan.

Werden de openingstijden ergens aan de buitenkant van de winkel getoond? - Ja

, De openingsliiden z'jn goed leesbaar bij de voordeur aan\'vezig-

Hoe beoordeel je de entree van de winkel? Houd rekening met bovenstaande vragen behorende tot deze categorie

beschrijvende en gedetailleerde wijze toe. Gebruik concrete voorbeelden. - Goed

? Je komt binnen bij de Balie, daar slaat een medercerker die je begroeï, daarr:a vraagl of hij 1e kan helperr. Het heeft iets van, je bent

gezien als klant. En ie weet direcÏ waaÍ je met vragen heen kunt

Ontvangst
Viel de aanwezigheid van een medewerker direct op bij binnenkomst? - Ja

! De medewerker stopte het werk waar hii mee bezig lras direci, gÍcette mi.j en vroeg nre of hii nre kon helpen.

Werd je begroet bij binnenkomst? - Ja

I Heel vriendelijk weÍd ik door de medewerker begroet.

Hoe beoordeel je de wijze waarop je werd ontvangen in de winkel? Houd rekening met bovenstaande vragen behorende tot deze categorie.

Licht je antwoord op een beschrijvende en gedetailleerde wijze toe. Gebruik concrete voorbeelden. - Zeer goed

,} lk vind het íiin dat wanneer ik een grole aankoop kcrn ooen. de wrrr,eiier laat zien dat hii lnteresse in me heeft en tijd vocr r"ne maaki

Behoefte bepalen
Werd je benaderd door een van de medewerkers? - Ja

, Direct na de begroeting vroeg hij m€ of nlj me kon lelper oÍ Cal ik iiever eventjes wilde rondkijken. De vriii:liivendheid Ís erg píeÍ1i9

Toonde de medewerker interesse inje zoektocht? - Ja

! i-.tij sfelcje vragen over.het gebruik var: Ce íieis, iliïie r',,eleÍ cÍ r<. eèn kleur cri flodel in gedachte nad en zijcjelings oo|. qeinfci"nreerri



Hoe beoordeel je de wijze waarop de medewerker je behoeften heeft achterhaald? Houd rekening met bovenstaande vragen behorende tot
deze categorie. Licht je antwoord op een beschrijvende en gedetailleerde wijze toe. Gebruik concrete voorbeelden. - Zeer goed

t Het was niet, ik zoek X dus ik heb hier X maar ook nog Y, Hi1 stelde vragen $rearom ik X zochi een voorbeeld is de plaats van de batterlj,
is cai van invloed op je beslissiing. Gceie vraaq.

Advies
Heeft de medewerker je voorzien van advies op basis van je behoeften? - Ja

, Het sloot naadloos aan bi1 de behoeÍte die ik in gedachte qefioilen had tcen ik de winkel inging.

Vertelde de medewerker spontaan over de eigenschappen en mogelijkheden van het product? - Ja

t Hij benoemde wat voordelen en vetschillen van de verschiliende modeilen die er slonden orr mij gemakkelijker een keuze te laten
n:aken.

Maakte de medewerker een deskundige indruk op jou? Waaruit bleek dit? - Ja

, Hij sprak zo overtuigd over de kenmerken van cle verschillende nrodellen. h, maakt zeker een professronele indruk.

Heeft de medewerker cross-selling toegepast? Door bijvoorbeeld met bijpassende suggesties te komen zoals andere accessoires voor je

fiets. - Ja

! Hij gaf aan dat het meeslal gebruikelijk was dat mensen er tcch nog wat assecoires bi.j wilde hebben. En liel me zien welke hij neeÍt.

Had de medewerker voorkeur voor een bepaald merk of was hij hier neutraal in? Waaruit bleek dit? Licht je antwoord toe. - Nee

! Hi.i qaf aan twee hooÍdnrerken te verkopen, vanwege kwaliteit er; gebruikgemak Maar híj heeÍt niet direct uitgesproken welk merk ik
zou moeten nemen

Stimuleerde de medewerker je om voor een specifiek product te gaan? - Nee

t Hij lieï me vrij, maar informeerde lvel uitgebreid over de gazelle fiets.

Gaf de medewerker je voldoende aandacht gedurende het advies? - Ja

! lk had, indien ik er eentje nodig had, gewoon een fiels gekocht.

Toen je aangaf dat je er nog even over na wilde denken. Deed de medewerker alsnog een poging tot directe verkoop? Bijvoorbeeld door aan

te geven dat het product nog maar beperkt voorradig is. - Ja )
I Hij qaf me aan dat het een bijzondele investeÍing is. Wellichi handiger onr cok even proeÍ le fietsen maaÍ dal daar het weer er niet voor

was, Of ik misschien een keer terug wilde komen om de verschillen te voelen door zelf te Íieïsen.

Bood de medewerker aan het product voorje weg te leggen? - Nee

, is niet van toepassing op de situaÍie geweest.

Hoe beoordeel je de wijze waarop de medewerker je advies heeft gegeven? Houd rekening met bovenstaande vragen behorende tot deze

categorie. Licht je ant$roord op beschrijvende wijze toe en gebruik concrete voorbeelden. - Zeer goed

I Wat een reiaxte en toch professionele manier van benadereq. lk was er cprecht van onder de indruk.

Winkel
Was de winkel verzorgd en onderhouden? - Ja

! Het zag er allemaal opgeruimd en netjes gepoelsi uit. De wifikel maakl een verzorgde indruk Het leek allemaal gloednieuw

Waren de producten in de winkel voorzien van duidelijke prijsaanduidingen? - Ja

! Aan íeder stuur zit een kaartie met een p!'ijs. Daar is geen misverstand ove. te kriigen.

Werden er actuele aanbiedingen en acties gepromoot? - Nee

I Er is me niet direct op een aanbieciing of actie gewezen.

Was er sprake van eeR consequent doorgevoerde huisstijl? Denk aan logo's, kleuren, kleding enzovoort. - Nee

I De man liep ia "particuliere" kleding, maar dat stoorde iliet.

Werd er in de winkel kenbaar gemaakt dat het gebruik maakl van nieuwe media? Zoals een website en/of sociale media. - Nee
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? Daar heb ik niets vàn teÍug gevonden.

Heb je signalen opgevangen dat de winkel actief is op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Bijvoorbeeld Íoto's van

sponsoren sportverenigingen, poster goed doel enzovoort. - Ja

I Er hing een bord.je bij de deur met een íietsclub ajre qespc'rsofc r./or.j doc. nem. G!.app.g gedaan in de vorm van een straatnaamboíd

Waren de winkelpaden vrij van overbodige zaken? Zoals dozen en andere materialen die er niet horen te staan. - Ja

I [r stonc een doos Cie hij aan het uitpakken was, nraaí die rÍas niet als obsiakel aan te nterken.



Hoe beoordeel je de aankleding, netheid en uitstraling van de winkel? Houd rekening met bovenstaande vragen behorende tot deze

categorie. Licht je antwoord op beschrijvende wi.jze toe en gebruik concrete voorbeelden. - Zeer goed

, Er staan geen overbodige zaken ir: de rrrinkel, Ailes heeÍt direcl cÍ indirect inei Íi€tsen te maken.

Medewerkers
Stonden de medewerkers met een positieve instelling in de winkel? - Ja

? Beide peisoneelsleden \ï,rilrir pcsitief er heïro:(kan iri rnijn verhaal. Ze gÍoe'tte nre ook toen ik de v;in:{sl verliet. ik vcrrC hel een erg

piezierige en positie\,e benaderilr'q.

Kregen aanwezige klanten de aandacht boven andere werkzaamheden? - Ja

t N,let ai nriln vragen kc,.n ik bij hen" lerechl, nij vrist o!erëi aiir'íccrc oo en Ceed een aarr1.:l passende sd0gesties. rloals, íieistassen r'ooi

mijn mr:eder.

Maakte de medewerkers een verzorgde indruk? - Ja

, Nelte nraar sevíon€ mensen. Ze slijgen niet boven i€ls of i*rnand uil. iui§t goeC :

Droegen de medewerkers uniforme bedrijfskleding? - Nee

! lv{err hari prive kledinq aan, n:§eí iial sïaorde ï.laàl niËl.

Had je het gevoel dat de medewerker bereid was om een stapje extra vooÍ jou te zetten? - Ja

! l-tij l,rilcie al in zi.jn aEenoa kíjkcrr oiT e de testl]! konden inplannen. Maaí ik kÍeeg zijn teleloonnumrleÍ rnee oil henr te heilen $anneer

het \,YeeÍ Lreter zo,.r zrln.

Hoe beoordeel je de houding en uitstraling van de medewerkers? Houd rekening met bovenstaande vragen behorende tot deze categorie.

Licht je antwoord op beschrijvende wijze toe en gebruik concrete voorbeelden. - Zeer goed

, Het getreel maakle een vefzorqlie lndÍirk.

Voice of Customer
Welk compliment wil je aan de medewerker of aan het team geven? - Jullie gaan geweldig met je klanten om. Een binnenkomer is niet alt'ljd

direct een klant, maar onthoud wel dat hij gastvrij is ontvangen. Dankjullie wel daarvoor. '
Welke tip wil je aan de medewerker of aan het team geven? - Misschien is het handiger om toch bedrijfskleding, al is het maar een gelijk

t-shirt aan te hebben, Maar in deze omgeving is het totaal niet storend dat dat nog niet is.

Beschrijf in één woord met welk gevoelje de tweewielerwinkel verliet. - Tevreden

Stelje woont in de stad of regio van deze winkel. Zou je op basis van deze ervaring als 'echte klant'terugkeren? - Zeker we!

I Zodra ik de mogeli.jkheid heb zal !k zekei'met nrijn rnoeder terug gaan om hier" een elektrische fiets te kopen. 
ë

Stelje woont in de stad of regio van deze winkel. Zou je op basis van deze ervaring dez winkel aanbevelen bij vrienden, familie en kenni$enZc
- Zeker wel c)

t Er zitten twee fietsenwinkeis rlak bij elkaar. en alhoey.,el Ceze meer bekend staal om zijn n]ounlainbikes zciu ik ledeÍeen u",]r**u,-{f I
vocr electiisch hier te gaan kijken.


