VEELGESTELDE VRAGEN
OVER VERKOOP
1) HOE LANG DUURT HET OFFERTEPROCES EN WAT IS DE VERWACHTE VERWERKINGSTIJD?
Stap 1: Stel uw klant de vier belangrijkste verkoopvragen om er zeker van te zijn dat u over de juiste informatie voor de offerte beschikt. Deze
vragen zijn bedoeld om gesprekken te sturen, niet om aan de klant te geven zodat deze ze zelf in kan vullen.
Stap 2: Upload deze informatie naar precor.com/queenax-sales en houd rekening met een verwerkingstijd van minimaal vijf werkdagen. Deze
verwerkingstijd is afhankelijk van de nauwkeurigheid van de antwoorden op de vier belangrijkste verkoopvragen, evenals een architectonische
tekening (CAD- of .dwg-bestand) van de ruimte waarin het Queenax-product zal worden geïnstalleerd. Zorg er ook voor dat u een bezorgadres
invult, voor het bepalen van de verzendkosten.
Stap 3: De offerte wordt direct naar u opgestuurd, samen met een 3D-weergave van het product.

2) IN WELKE KLEUREN IS HET PRODUCT LEVERBAAR?
Alle apparaten zijn leverbaar in het wit. The Corner is verkrijgbaar in zilver, op verzoek van Anytime Fitness. We zijn andere opties aan het
onderzoeken en houden u op de hoogte als er andere kleuren mogelijk zijn.

3) HOEVEEL KOST HET INSTALLEREN?
Installatie is afhankelijk van de regio en het bestelde apparaat. De installatiekosten worden opgenomen in uw offerte.

4) WIE KOMT HET PRODUCT INSTALLEREN?
De installatie wordt uitgevoerd door een intern installatieteam van Queenax en door extra installatiepartners.

5) MOETEN ALLE APPARATEN MET BOUTEN AAN DE VLOER WORDEN BEVESTIGD?
Jazeker. Dit is een verplichte veiligheidseis die ook van toepassing is op alle concurrerende functionele apparaten.

6) WAT IS HET MAXIMALE GEWICHT DAT EEN STRUCTUUR KAN DRAGEN?
Ieder trainingsstation op iedere structuur heeft een
maximale belasting van 120 kg. Met een structuur bedoelen
we the Bridge, the Format, Format-kooi etc. Met een
trainingsstation bedoelen we een plek waar een gebruiker
een accessoire voor functionele training kan bevestigen en
de bijbehorende oefeningen kan uitvoeren. Zie afbeelding
rechts.
Trainingsstation
Structuur

7) WAT ZIJN DE AFMETINGEN VAN DE PRODUCTEN?
a. The Bridge
- Minimum (150 cm B x 288 cm H x 399 cm L)
- Maximum (625 cm B x 328 cm H x 1603 cm L)
b. The Format (vast)
- Minimum (173 cm B x 288 cm H x 470 cm L)
- Maximum (475 cm B x 328 cm H x 773 cm L)

c. The Format (kooi)
- Minimum (66 cm B x 272 cm H x 300 cm L)
- Maximum (666 cm B x 267 cm H x 666 cm L)
d. Wall Mounted
- Minimum (39 cm B x 244 cm H x 305 cm L)
- Maximum (39 cm B x 272 cm H x 166 cm L)

e. Losstaand
- Minimum (84 cm B x 260 cm H x
92 cm L)
- Maximum (afhankelijk van de
bevestigingen)

8) WELKE OPTIES ZIJN ER VOOR DE VLOER? ZIJN HET TEGELS OF EEN ROL?
Er zijn drie opties voor de vloer: rubber, hout of synthetisch. Het rubber is beschikbaar in tegels en rollen. De synthetische vloer is beschikbaar in tegels en
het hout in delen.
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9) HOEVEEL VIERKANTE METER IS ER NODIG VOOR DE VERSCHILLENDE PRODUCTEN: THE BRIDGE, THE FORMAT (VAST EN KOOI),
THE CORNER EN THE ONE?
Het benodigde aantal vierkante meters hangt af van de door de klant gekozen
configuratie. Klanten moeten echter wel rekening houden met 2 meter extra
trainingsruimte aan alle functionele kanten.

a. Voorbeeld: Voor The Bridge is er aan twee kanten 2 meter
nodig, omdat er maar aan twee kanten kan worden getraind.
Voor een vaste Format is er aan alle vier de kanten 2 meter
nodig, aangezien er rondom getraind kan worden.

10) HOE KUNNEN MIJN KLANTEN OPTIONELE EN TRAININGSACCESSOIRES BESTELLEN?
Alle optionele accessoires, trainingsaccessoires en andere aanvullende producten vindt u in de Queenax-catalogi in ShareFile of op Queenax.com.
Klanten kunnen al deze items bestellen via Precor.

11) WAT IS DE VERZENDTIJD?
Houd voor bestellingen in Noord-Amerika rekening met 10-12 weken vanaf het moment dat de bestelling is ontvangen tot levering in Whitsett,
VS. De bestelling wordt dan van Whitsett met normale verzendtijden verstuurd en op de door de klant gewenste dag bezorgd. We zijn momenteel
aan het uitzoeken wat de levertijden voor bestellingen buiten Noord-Amerika zijn.

12) WAT IS DE GARANTIE EN WIE GAAT ER OVER PROBLEMEN MET DE GARANTIE?
Tijdens de garantieperiode is de Queenax-dealer verantwoordelijk voor het
afhandelen van garantiegerelateerde problemen. (Precor was de dealer in
Noord-Amerika vóór de overname van Queenax). Standaard
garantievoorwaarden zijn:
• Structurele garantie: 2 jaar
• Garantie voor losse onderdelen: 1 jaar (boksbalstang, katrol, kabels etc.)

• Verf en afwerking van oppervlakken: 1 jaar (met
uitzondering van mechanische schade aan geverfde
oppervlakken)
• Slijtage: 6 maanden (riemen, handvatten, afdekkapjes,
rubber en plastic onderdelen etc.)
• Arbeid: 1 jaar

13) IS DIT GOEDGEKEURD DOOR ANYTIME FITNESS?
Ja, The Corner is verkrijgbaar in zilver, op verzoek van Anytime Fitness.

14) WELKE VERGELIJKBARE CONCURRERENDE PRODUCTEN ZIJN ER OP DE MARKT?
De concurrenten van Queenax bouwen voornamelijk apparaten die lijken op de
vaste Format en de vaste Format in kooivorm. The Bridge, wandgemonteerde
apparaten en opslageenheden van Queenax zijn uniek. Rechts vindt u een
overzicht van concurrenten van Queenax.

a.
b.
c.
d.
e.

Life Fitness Synergy
Matrix Connex
Technogym Omnia
Hoist MotionCage
Torque Fitness X-Lab, Edge

15) IS ER EEN REFERENTIELIJST VAN HUIDIGE INSTALLATIES IN DE VS?
Ja, deze is opgenomen in de Queenax-map op Sharefile. Ga voor referenties buiten de VS naar het tabblad Showcases tab op queenax.com.

16) WAAR KUNNEN WE MARKETINGMATERIAAL VINDEN?
Al het materiaal vindt u in Sharefile – Marketingtools-Openbaar – Queenax. Websites zijn vanaf eind juli beschikbaar.

17) WIE IS ONZE CONTACTPERSOON VOOR MEDEWERKERS?
Voorlopig is Pete Borchert uw belangrijkste contactpersoon voor alles wat met Queenax te maken heeft.

18) ZIJN WE VAN PLAN OM PRODUCTEN VAN QUEENAX EEN PRECOR-LABEL TE GEVEN?
Nee, op dit moment niet.

19) WAT ZIJN DE PLANNEN MET BETREKKING TOT OPLEIDING EN TRAINING RONDOM DE QUEENAX-PRODUCTEN?
Binnenkort zullen we de uitgebreide plannen voor het Queenax Coaching Center bekend maken. We ontwikkelen ons curriculum en ondersteunende
materiaal in rap tempo om dit product zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op een wereldwijd publiek. Ons ondersteunende materiaal bestaat
uit zelfservice-ondersteuning en training op locatie, waaronder cursussen voor foundational training en gespecialiseerde cursussen.
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