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Voor je begint
De Homerr app is zó simpel, dat er eigenlijk niets fout kan gaan. Het scant alleen de
juiste barcodes. Als alles goed gaat, kom je uiteindelijk bij het scherm dat zegt
“Whoohoo!”. Twijfel je dus, dan kun je dit als controle gebruiken. Toch even spieken?
Gebruik dan deze handleiding!

Let op!
Controleer voordat je een pakketje aanneemt eerst of het gaat om een zending via
Homerr of een van onze partners (DHL, DPD, UPS). Een zending van het Homerr netwerk
herken je aan de email met de QR-code verzonden door Homerr of barcode met het
Homerr logo.

We nemen maximaal pakketjes van 80x35x35 cm aan. Pakketten groter dan dit
mogen niet worden aangenomen. Mocht er toch een klant aankomen met een te groot
pakketje, dan is er iets fout gegaan bij de webshop. De klant dient contact op te nemen
met de klantenservice van de desbetreffende webshop.
Tip: Zorg dat je de pakketten van Homerr en andere koeriers gescheiden houdt. Maak voor iedere koerier een stapeltje 'voor de koerier' en
'voor de klant’.

Klant
… komt halen
Stap 1.
Vraag de naam van de geadresseerde
en een ID bewijs ter controle. Klik in
de Homerr app op ‘klant’ en dan ‘komt
halen’.

Stap 2.
Zoek het pakket, scan de
barcode sticker en laat klant
tekenen voor ontvangst.

Stap 3.
Klik op verder totdat het ‘Whoohoo!’
scherm verschijnt.

… komt brengen
Stap 1.
Klik in de Homerr app op ‘klant’ en
dan ‘komt brengen’. Scan de QR code
of de code op het retourfomulier.

Stap 2.
Plak de Homerr barcodesticker
op het pakket en scan de barcode.

Stap 3.
Geef aan of het pakket in de zak past
of scan een nieuwe tie-wrap als er
geen zakcode gescand is. De tie-wrap
kan alleen met deze zak mee worden
gegeven dus bewaar ze bij elkaar. Klik
verder tot ‘Whoohoo’, de klant krijgt
een track & trace code via mail.

Koerier
… komt halen
Stap 1.
Sluit de zak stevig met bijbehorende
tie-wrap. Klik in de Homerr app op
‘koerier’ en dan ‘komt halen’.

Stap 2.
Scan de zak uit met bijbehorende tiewrap.

Stap 3.
Noteer de naam van de koerier en laat
de koerier een handtekening plaatsen
in de Homerr app. Klik op ‘verder’.

… komt brengen
Stap 1.
Pak de zak uit wanneer de koerier hem
komt brengen, je hoeft deze zak zelf
niet in te scannen.

Stap 2.
Open de app en klik op ‘koerier’ en
dan ‘komt brengen’. Scan alle
pakketten individueel. Je kunt ze
achter elkaar door scannen.

Stap 3.
Klik op verder totdat het ‘Whoohoo!’
scherm verschijnt.

Wat doe ik als…
… een klant een pakket weigert

Stap 1.
Scan de barcode sticker. Geef in het handtekening-scherm aan dat de klant het
pakket niet accepteert en geef de reden aan.
Stap 2.
Ga naar het beginscherm en klik op 'orders' linksonder. Ga naar 'voor de klant'.
Klik op het het rode uitroepteken dat naast het geweigerde pakket staat en
geef aan dat je het wil terugsturen.
Stap 3.
Scan de barcode van het pakket. Plak vervolgens een nieuwe barcode sticker
over de oude barcodesticker heen en scan deze. Stop het pakket in de zak (of
open een nieuwe & scan een nieuwe tie-wrap).

… er een rood uitroepteken achter de barcode staat?

Er komt automatisch een rood uitroepteken onder “orders” te staan als een pakket verkeerd is bezorgd of na 7 dagen
nog niet is opgehaald. Begin bij Stap 2 zoals hierboven beschreven om het pakket terug te sturen en volg hetzelfde
proces (sla dus alleen stap 1 over).

Hoe vond je
mijn dienstverlening?

www.homerr.com/consument/feedback
Volg ons ook op social media!

Een iets ander (tijdelijk) proces
Stap 1.
Klik in de Homerr app op 'klant' en dan 'komt brengen'. In plaats van de QR
code scan je de barcode op het retourformulier (zie groen kader hiernaast).
Stap 2.
Plak de barcodesticker op het pakketje en scan de barcode.
Stap 3.
Bij het eerste pakketje krijg je een melding in de Homerr app dat er nog geen
zakcode gescand is. Scan dan een tie-wrap en bewaar deze bij de zak. Indien
er al wel een zak geopend is kan je aangeven of het pakket hierin past.
Stap 4.
Bij het overzichtscherm klik op ‘verder’. Er wordt gevraagd hoe de klant de ontvangstbevestiging wil krijgen. De
klant kan hier zijn/haar e-mail adres invullen voor de track & trace code, of zelf de track & trace code overnemen.
Stap 5.
Ben je benieuwd naar van jouw klant vindt van je dienstverlening? Vraag ze de QR code op de vorige bladzijde
te scannen. Invullen van het feedback formulier duurt nog geen 30 seconden.
Dit is een tijdelijke oplossing. Wanneer dit wordt aangepast krijg je hierover een mededeling en kun je dit blad afscheuren van het boekje.

succes en veel
plezier!

