
 

  

Product criteria Definitie

1 Energie-efficiëntie 
U-waarde voor glas (Uw) en kozijn (Ug), driedubbele beglazing voor alle Roto 

modellen

2 Ventilatie optie Mogelijkheden tot ventilatie, mogelijkheid tot zelfregulerende ventilatieroosters

3 Eenvoudige montage

De tijd die nodig is voor de installatie staat op de voorgrond. Geringe 

complexiteit voor de installateurs dankzij duidelijke en eenvoudige instructies 

en overeenkomstige prefabricage van het raam en de installatiematerialen.

4 Uiterlijk en hoe het aanvoelt Modern design en gevoel van de materialen 

5 Kwaliteit van de mechanica
Stabiliteit/robuustheid. Geringe vatbaarheid voor defecten - Kwaliteit van 

fittingen 

6 Accessoires
Diepte van het productengamma, verscheidenheid en tevredenheid over de 

producten, beschikbaarheid

7 Levensduur van het product Levensduur van het raam

8 Gebruikersvriendelijkheid  De bediening voor de eindgebruiker moet intuïtief/eenvoudig zijn 

9 Onderhoudsarm / onderhoudsvriendelijk Onderhoudsinspanning voor de eindgebruiker

10 Inbraakbeveiliging PKVW beschikbaar voor alle modellen

Service criteria Definitie

11 Leveringstermijn Beschikbaarheid en leversnelheid van standaard maar ook speciale ramen 

12 Kwaliteit levering/vervoer
Leveringen zonder schade, track en trace functie, vlotte communicatie met de 

chauffeur

13 Kwaliteit in service na verkoop

Beschikbaarheid van reserveonderdelen en reactietijd van Roto in geval van 

problemen op de bouwplaats. Telefonische ondersteuning voor vragen en 

problemen

14
Advies en ondersteuning bij het 

verkoopproces (AD en ID)

Persoonlijke relatie, technisch advies en ondersteuning bij problemen, 

presentatie van productinnovaties, bereikbaarheid van contactpersonen 

(ADM/IDM), telefonische ondersteuning

15 Circulariteit
Return for Recycling"-aanbod, gebruik van gerecycleerde materialen en 

gerecycleerd materiaal, circulaiteit

16 Verkoopdocumenten Beschikbaarheid en kwaliteit van catalogi, prijslijsten, brochures, enz.

17 Offline opleiding & toonzaal
Opleidingen, seminars ter plaatse en op de Roto Campus, complete en 

gemakkelijk toegankelijke showroom

18 Merkbekendheid en imago Bij eindklanten, merkbekendheid en met het merk geassocieerde attributen

19 Duurzaamheid

Weinig verpakkingsafval, duurzaamheid, herbruikbaarheid of 

recycleerbaarheid van materialen, CO2-neutraliteit, weinig individuele 

leveringen.

Online Criteria Definitie

20 Smart Home
Smart Home-eigenschappen van de ramen en compatibiliteit van de ramen in 

Smart Home-systemen

21
Digitaal bestellen (verwerkers en 

eindgebruikers)

Mogelijkheden van geautomatiseerde bestelling via online shop evenals 

volledig geautomatiseerde verwerking van de bestelling tot aan de factuur (bijv. 

EDI), beschikbaarheid van Roto accessoires op populaire online 

marktplaatsen (Amazon, Bol.com,...).

22
Beschikbaarheid van digitale product- en 

installatie-informatie

Beschikbaarheid van technische productspecificaties (tekeningen, enz.) en 

informatie over de installatie/montage van de producten (bv. YouTube-video's, 

enz.), BIM, aanbestedingsdocumenten

23 Online opleidingen 
Beschikbaarheid en kwaliteit van online cursussen/seminars (live en on-

demand) 

23 Mobiele apps / smartphone-applicaties 
Voor het bestellen en verkrijgen van informatie voor eindgebruikers/verwerkers, 

configuratie van producten,... 

24
Bemiddeling bij vragen van eindklanten / 

leadgenerator
Acquisitie van warme leads via de lead generator van de Roto website

Kwalitatieve koopcriteria

Kwalitatieve koopcriteria
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 Score van de koopcriteria 

10  Uitstekend, perfect, kan niet beter 
9 Zeer goed 
8 Goed 
7 Vrij goed 
6  Voldoende 
5 Bijna voldoende 
4 Onvoldoende 
3 Zeer onvoldoende 
2  Slecht 
1 Zeer slecht 
0 Niet beschikbaar, niet van toepassing 


