
Beste,

Via deze bevraging kan u uw testresultaten ingeven.

De geanonimiseerde testresultaten zullen verwerkt worden in een rapport dat publiek bekend gemaakt zal worden. 

met vriendelijke groeten,

Het VIL-team

Testkit Social Distancing Alarms: 
resultaten testprotocol

Test identificatie: 

Bedrijfsnaam:

gegevens



BTW Nr:

gegevens



Referentie code Testkit (zie Content-veld op label doos testkit):

gegevens



Test uitgevoerd op: 

 mm/dd/jjjj



Deel1: Specifieer de testcondities en testscenario

Op welke locatie werd er getest: 

Indoor

Outdoor

Beide

Wat was de omgevingstemperatuur? 

Standaard omgevingstemperatuur (15 -25 °C)

Koel- en/of diepvriestemperatuur (< 8°C)

Andere

100 tekens resterend 

Hoe was het omgevingslawaai? 

Weinig of geen

Storend

Veel

Andere

100 tekens resterend 

Typ uw antwoord

Typ uw antwoord



Wat was de luchtvochtigheid? 

Normaal 70%-85%

Heel droog

Heel vochtig (bvb in de regen)

Andere

100 tekens resterend 

Bij welke activiteit werd er getest? 

Receptie goederen (lossen vrachtwagen , container, ..)

Sorteren en wegzetten van goederen

Behandelen van retour goederen

Aanvullen van de voorraad

Opnemen inventaris

Verplaatsen van goederen in het magazijn

Orderpicking

Verpakken en herverpakken

Klaarzetten voor verzending

Laden voor verzending

VAL (kits samenstellen, assembleren, testen, reparaties, ..)

Administratie (kantoor activiteit)

Pauseren (rookruimte, cafetaria, ….)

Andere

Typ uw antwoord

Typ uw antwoord



100 tekens resterend 

Op welke manier werd deze activiteit uitgevoerd door beide testpersonen? 

Binnen een team/groep van meer dan 10 personen

Binnen een team/groep van minder dan 10 personen

Als duo voor deze specifieke activiteit

2 personen niet van hetzelfde team

Met welke hulmiddelen werd deze activiteit uitgevoerd ? 

Geen

Persoonlijke smartphone

Mobiele terminal (barcode-QR scanner/voice …)

Transpallet

Heftruck

Orderverzamelaar

Andere

100 tekens resterend 

Welk type van product(en) werd er in deze activiteit behandeld? 

Stukgoed

Typ uw antwoord



Dozen

Paletten

Langgoed (o.a. planken,...)

Andere

100 tekens resterend 

Wat is de aard van de producten die in deze activiteit werden behandeld? 

Vloeistoffen in niet metaalhoudende verpakking o.a. plastic drankflessen

Metaalhoudende producten of metaalhoudend verpakking o.a. drankblikken, vaten

Andere droge producten zonder vocht en metaal

Waren er objecten -zoals werktafel, kar, rek, ...- tussen beide testpersonen? 

Neen

Ja, welke:

100 tekens resterend 

In welke positie(s) t.o.v elkaar werd deze test voornamelijk uitgevoerd door beide 
testpersonen? 

Face to face (met gezicht naar elkaar gericht)

Back to Back (met de rug naar elkaar gericht)

Typ uw antwoord

Typ uw antwoord



Deel 2: Resultaten test

Side by Side (naast elkaar)

Above and Below (boven / onder elkaar)

(korte) Ontmoeting, gesprek

Willekeurig, geen vaste positie

Andere

100 tekens resterend 

Met welke set werd er getest? 

Kiezen

Hoe werd het toestel gedragen - persoon A? 

Lanyard rond de nek

Aan broeksriem / riemlus

In broekzak / vestzak

In borstzak

Aan de pols

Andere

100 tekens resterend 

Typ uw antwoord

Typ uw antwoord



Hoe werd het toestel gedragen - persoon B? 

Lanyard rond de nek

Aan broeksriem / riemlus

In broekzak / vestzak / heupzak

In borstzak

Aan de pols

Andere

100 tekens resterend 

Hoe werd het toestel ingesteld? 

bij persoon A

Geluidssignaal

Trilsignaal

bij persoon B

Geluidssignaal

Trilsignaal

Het toestel gaf een alarm bij het overtreden van de correct ingestelde afstand van 1.5 m 
met een maximum onnauwkeurigheid van +/-15 cm 

Ja

Neen

Typ uw antwoord



Opmerking:

100 tekens resterend 

Over het alarmsignaal: 

Persoon A: Geluid duidelijk hoorbaar

Ja

Neen

NVT

Persoon B: Geluid duidelijk hoorbaar

Ja

Neen

NVT

Persoon A: Geluid duidelijk herkenbaar van andere omgevingsgeluiden

Ja

Neen

NVT

Persoon B: Geluid duidelijk herkenbaar van andere omgevingsgeluiden

Ja

Neen

NVT

Persoon A: Trilling duidelijk voelbaar

Ja

Neen

Typ uw antwoord



NVT

Persoon B: Trilling duidelijk voelbaar

Ja

Neen

NVT

Persoon A: Trilling duidelijk herkenbaar van andere omgevingstrillingen

Ja

Neen

NVT

Persoon B: Trilling duidelijk herkenbaar van andere omgevingstrillingen

Ja

Neen

NVT

Bleef het toestel een geluid/trilling geven zolang de Social Distancing overtreding duurde, 
of op zijn minst voldoende lang? 

Ja

Neen

Opmerking

100 tekens resterend 

Waren er valse alarmen (afstand groter dan 2m?) 

Typ uw antwoord



Deel 3: Gebruiksvriendelijkheid

Ja

Neen

Opmerking:

100 tekens resterend 

Waren er valse alarmen door invloed van andere electronische apparaten? (Bluetooth 
scanners, smartphone, terminals, ...) 

Ja

Neen

Opmerking:

100 tekens resterend 

Gaf het toestel aanleiding tot storingen op andere electronische apparaten? (Bluetooth 
scanners, smartphone, terminals, ...) 

Ja

Neen

Opmerking:

100 tekens resterend 

Typ uw antwoord

Typ uw antwoord

Typ uw antwoord



Persoon A: Hoe ervaar je het comfort en de gebruiksvriendelijkheid tijdens deze test? (1 = 
helemaal niet tevreden/akkoord tot 10 = helemaal tevreden/akkoord, 11 = NVT) 

Het gewicht is prima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NVT

De afmetingen zijn prima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NVT

De instelbaarheid (vastmaken, aanpassen) of bevestigingsmiddel is eenvoudig

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NVT

Toestel is veilig om mee te werken

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NVT

Toestel geeft geen hinder

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NVT

Toestel geeft geen wrijving of druk op het lichaam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NVT



Toonhoogte van het geluidssignaal is acceptabel (niet irritant)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NVT

De vibraties zijn acceptabel (niet irritant)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NVT

Persoon B: Hoe ervaar je het comfort en de gebruiksvriendelijkheid tijdens deze test? (1 = 
helemaal niet tevreden/akkoord tot 10 = helemaal tevreden/akkoord, 11 = NVT) 

Het gewicht is prima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NVT

De afmetingen zijn prima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NVT

De instelbaarheid (vastmaken, aanpassen) of bevestigingsmiddel is eenvoudig

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NVT

Toestel is veilig om mee te werken

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NVT



Toestel geeft geen hinder

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NVT

Toestel geeft geen wrijving of druk op het lichaam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NVT

Toonhoogte van het geluidssignaal is acceptabel (niet irritant)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NVT

De vibraties zijn acceptabel (niet irritant)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NVT

Het toestel is geschikt om "social distancing" te bewaren (1 = helemaal niet akkoord tot 10 
= helemaal akkoord) 

Het toestel voldeed aan onze verwachting tijdens deze test

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

score

Het toestel is inzetbaar voor deze activiteit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Deel 4: Extra functionaliteiten en werking (slechts 1 maal per set van een leverancier in te geven)

score

Het toestel is ook inzetbaar voor andere activiteiten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

score

Is het noodzakelijk/wenselijk dat het toestel de mogelijkheid heeft om voordat het in 
alarm gaat, een verwittiging te geven op basis van een instelbare perimeter? (bvb. 

wanneer de 2 personen elkaar benaderen tussen 2,5 meter en 1,5 meter) 

Ja

Neen

Opmerking:

100 tekens resterend 

Is het noodzakelijk/wenselijk dat het toestel de mogelijkheid heeft om voordat het in 
alarm gaat, een vertraging in te stellen? (wanneer de 2 personen elkaar kort passeren 

geeft dit dan geen alarm) 

Ja

Neen

Opmerking:

100 tekens resterend 

Typ uw antwoord

Typ uw antwoord



Is het noodzakelijk/wenselijk dat het toestel de mogelijkheid heeft om andere 
elektronische apparaten uit te sluiten zodat er geen interferentie ontstaat (Bluetooth 

scanners, smartphone, terminals, ...) 

Ja

Neen

Opmerking:

100 tekens resterend 

Is het noodzakelijk/wenselijk dat het toestel naast geluid en/of trillen nog een LED 
indicator heeft voor aanduiding voor verwittiging/alarm? 

Ja

Neen

Opmerking:

100 tekens resterend 

Heeft het toestel voldoende autonomie om heel de shift (+/- 8u) te dragen?(zonder dat het 
moet opgeladen worden) 

Ja

Neen

Niet van toepassing

Opmerking:

Typ uw antwoord

Typ uw antwoord



100 tekens resterend 

Is het opladen van de batterij eenvoudig en voldoende snel? 

Niet van toepassing

Ja

Neen

Opmerking:

100 tekens resterend 

Is het configureren van functies eenvoudig? 

Niet van toepassing

Ja

Neen

Opmerking:

100 tekens resterend 

Algemene opmerkingen: 



Typ uw antwoord

Typ uw antwoord

Typ een paragraaf



1500 tekens resterend 

ENQUÊTE INDIENEN

Enquête maken (/nl/?
utm_source=frontend&utm_campaign=footer&utm_medium=link&utm_term=v1&si=X7W2H3F3V4Y7N3O2G) gratis ✓

Aangeboden door Survio (/nl/functies/?
utm_source=frontend&utm_campaign=footer&utm_medium=brand&utm_term=v1&si=X7W2H3F3V4Y7N3O2G)
Algemene voorwaarden (/nl/algemene-voorwaarden) | Privacybeleid (/nl/privacybeleid) | © 2020 Survio (/nl/?

utm_source=frontend&utm_campaign=footer&utm_medium=terms&utm_term=v1&si=X7W2H3F3V4Y7N3O2G)


