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Lokale winkeliers bundelen krachten op on-demand bezorgplatform 
Boodschapjes.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZOETERMEER - Lokale winkeliers slaan de handen ineen en versterken elkaar op het  
on-demand bezorgplatform Boodschapjes.com 
 
Buurtsupers, bakkerijen, slagerijen en vishandelaren, maar ook de lokale dierenwinkel is present on-
der het diverse aanbod van winkels. Aangevuld met avond- en nachtwinkels is er gedurende 24/7 
altijd wel een winkel geopend op het nieuwe on-demand boodschappenplatform. 
 
Bij lancering zijn meer dan 50 lokale winkeliers aangesloten, hiervan is momenteel al een fractie on-
line te bewonderen. De komende dagen worden er geleidelijk meer winkeliers en producten toegela-
ten op het platform. "Wanneer je een assortiment hebt dat groter en diverser wordt dan bijvoorbeeld 
Albert Heijn, Jumbo en Picnic tezamen dan is het altijd even spannend en vergt dat wat voorberei-
ding. We doen de uitrol geleidelijk zodat we snel in kunnen spelen op eventuele technische bottle-
necks en winkeliers kunnen ondersteunen waar nodig. Het werken met een platform is voor een 
groot deel van de aangesloten winkeliers ook nog nieuw." aldus Lucy Eind (28), Founder / CEO van 
Boodschapjes.com 
 
 
Hoe het werkt 
Boodschapjes.com is een online platform waar de consument met lokale winkeliers in contact wordt 
gebracht. Via het platform kunnen consumenten online boodschappen bestellen, welke on-demand 
door de winkelier worden uitgeleverd. Winkeliers hebben zelf de regie in handen, en kunnen naar 
wens bezorgkosten, levergebieden en minimale orderbedragen instellen. Boodschapjes.com ont-
vangt een vast bedrag per bestelling aan commissiegelden.  
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Noot voor de redactie: 
Niet voor publicatie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lucy Eind: 
+31850656149 of 0646594616 
 
Fotobijschrift: ‘Boodschapjes.com heeft een divers aanbod van lokale winkeliers 
aangesloten op het platform.’ 
 
Foto’s downloaden in hoge resolutie:  
- https://www.boodschapjes.com/wp-content/uploads/2019/04/Boodschapjescom-overzicht-
winkels-laptop300dpi-2300x1500.jpg 
- https://www.boodschapjes.com/wp-content/uploads/2019/04/BDSC-op-macbook300dpi-
3650x2054.jpg 
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Meer beeldmateriaal is te vinden op de speciale perspagina: 
https://www.boodschapjes.com/pers/ 
 


