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mail 29 January 2019: 
  

1. Wat vindt u van de schoenen met koeling op de wreef?  

Ik heb het als goed ervaren. 

2. Wat vindt u de voordelen van de koeling? 

Je merkt dat je voet koel blijven. 

3. Wat vindt u een nadeel? 

Het vullen van de tong. 

4. Zou u iets veranderen om het te verbeteren? Zo ja, wat zou u verbeteren? 

Liever gel i.p.v. water als dat tot de mogelijkheden hoort. 

5. De schoenen zijn nu een jaar in gebruik. Hoe ziet de tong er kwalitatief (visuele inspectie) uit? 

Die ziet er netjes uit . 

6. Hoe heeft u de koeling op de wreef ervaren? 

Je merk het wel. 

7. Hoe heeft u het vullen van de tong met water ervaren? 

Als lastig. 

8. Kunt u aangeven om de hoeveel dagen (gemiddeld) u de tong heeft moeten vullen met water? 

3 dagen. 

9. Heeft de koeling invloed gehad op uw zweetvoeten? En zo ja, kan u aangeven hoeveel op een schaal van 1 – 10? 

Ja een 8. 

10. Heeft de koeling invloed gehad op uw opgezette voeten tijdens de warme zomerdagen? En zo ja, kan u aangeven 

hoeveel op een schaal van 1 – 10? 

Ja een 6. 

11. Denkt u dat de koeling positief meewerkt aan je productiviteit?  En zo ja, kan u aangeven hoeveel op een  

schaal van 1 – 10? 

Moeilijk om te beantwoorden een 6. 

12. Als ons nieuwe product vandaag beschikbaar was, hoe groot zou de kans dan zijn dat u het zou aanschaffen?  

Ja. 

13. Als ons nieuwe product vanaf vandaag beschikbaar was, hoe groot zou de kans dan zijn dat u het aanbeveelt aan 

anderen?  

Ja. 

14. Over het algemeen gezien, hoe tevreden bent u over het nieuwe product op schaal van 1 - 10? 

Een 8. 
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