==== PERSBERICHT ====

Boodschapjes.com bezorgt boodschappen binnen één uur samen
met lokale winkeliers

ZOETERMEER - Boodschapjes.com lanceert een online platform voor lokale winkeliers in
Nederland. Via het platform kunnen consumenten online boodschappen bestellen bij
supermarkten in de buurt. De orders worden binnen één uur uitgeleverd.
Uit onderzoek is gebleken dat consumenten liever geen extra kosten willen betalen voor de
bezorging van boodschappen. * Ook blijkt uit onderzoek dat het verplichte minimale
aankoopbedrag een nadeel is bij het online bestellen van levensmiddelen. **
Boodschapjes.com speelt hierop in door alleen samen te werken met lokale winkeliers die
hier verandering in kunnen brengen, en deze drempels weg kunnen nemen. Lage
orderbedragen, snel leveren en geen tot weinig bezorgkosten dus. Het bestellen van
boodschappen wordt dan opeens veel aantrekkelijker.
Hoe het werkt
Via het platform van Boodschapjes.com kunnen klanten zien welke lokale supermarkt er
bezorgt in hun buurt, en hier een bestelling plaatsen. De winkelier levert de order zelf uit
zonder tussenkomst van een derde partij. De geplaatste bestelling krijgt de consument
binnen één uur thuisbezorgd.
De site staat nog in de steigers, maar consumenten en winkels kunnen zich al aanmelden via
boodschapjes.com

*Blijkt uit dit onderzoek:
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/consumerbusiness/deloitte-nl-cb-retail-consumentenonderzoek-2016.pdf
**Blijkt uit dit onderzoek:
https://www.ing.nl/media/Infographic%20Online%20Boodschappen%20doen%20%20DEF_tcm162-90644.pdf
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Citaten:
“Ik ben ervan overtuigd dat lokale winkeliers een grote rol gaan spelen in de online
bezorgrevolutie die nu gaande is in Nederland. Ten opzichte van de grote gevestigde namen
kunnen kleinere supermarkten snel schakelen, en hoeven ze weinig tot geen rekening te
houden met grote logistieke vraagstukken. Daar ze op Boodschapjes.com zelf in kunnen
stellen wat hun bezorgradius wordt, hebben ze eventuele bezorgkosten zelf in de hand.
Daarnaast komt het vaak voor dat een lokale buurtsuper een ander assortiment heeft dan de
grotere supermarkten, en hiermee inspeelt op de vraag uit de omgeving. ”
Lucy Eind (26) – Online ondernemer / Oprichtster Boodschapjes.com
“Online boodschappen bestellen moet net zo makkelijk en snel kunnen gaan als het bestellen
van een pizza. Daar hoef je toch ook geen dag op te wachten voordat deze bij je wordt
bezorgd?”
Lucy Eind (26) – Online ondernemer / Oprichtster Boodschapjes.com
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