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Homerr verlicht samen met buurtgenoten de drukte bij pakketbezorgers in 
decembermaand 

  
Amsterdam, 28 November 2018 - na afloop van Black Friday en Cyber Monday, ziet 
Homerr het aantal pakketten dat niet direct succesvol wordt afgeleverd exponentieel 
stijgen. Bezorgers draaien overuren en hebben moeite om alle pakketten tijdig op de 
juiste locatie afgeleverd te krijgen. De decembermaand legt de kwetsbaarheid van het 
(huidige) logistieke proces bloot. Homerr pleit voor een duurzaam en sociaal 
alternatief waarin een rol is weggelegd voor welwillende buurtgenoten. Buurtgenoten 
stellen zich beschikbaar als ophaalpunt, waardoor consumenten hun bestelling 
gemakkelijk en tijdig op kunnen halen.   
 
BuurtPunten verlichten de pakketten bezorgdrukte 
Uit cijfers blijkt dat het afgelopen Black Friday weekend tot een toename van 38% in online 
bestellingen heeft geleid. Deze toename zal zich naar verwachting verder ontwikkelen in de 
loop van de decembermaand. Juriaan Matthijssen, oprichter van Homerr: “Een groot 
probleem hierbij is dat pakketten vertraging oplopen bij de bezorging. Om dit probleem tegen 
te gaan, zijn Homerr ophaalpunten beschikbaar om duizenden pakketten alsnog tijdig af te 
leveren. Pakketbezorgers hoeven minder kilometers te maken en consumenten kunnen 
gemakkelijk hun bestelling ophalen op een moment dat voor hen goed uitkomt.” 
  
Inmiddels zijn circa 1.500 Service- en Buurtpunten in heel Nederland aangesloten 
bij verschillende pakketbezorgers, DPD, UPS en DHL. Homerr creëert via deze weg een 
snelle, sociale en gemakkelijke manier van pakketbezorging. Hierbij kan de consument 
buiten reguliere openingstijden om, via het Homerr netwerk het pakket in ontvangst nemen 
bij een Homerr Service- of Buurtpunt nabij. Voor de consument betekent dit: een 
betrouwbaar bezorgpunt altijd om de hoek en meer zekerheid in het tijdig ontvangen van 
pakketten. 
 
Hiermee verlicht Homerr de drukte bij pakketbezorgers. Pakketbezorgers hoeven nu niet 
meer de wijk uit om niet bezorgde pakketten de volgende dag opnieuw aan te bieden, of bij 
een supermarkt in het centrum van het dorp af te geven. Deze kunnen in de wijk blijven bij 
het BuurtPunt, waar de klant het 's avonds kan ophalen. 
 
Bezorging door Buurtgenoten 
Homerr gaat nu ook een stap verder in het oplossen van de bezorg problematiek in 
Nederland. Momenteel test Homerr in de Flevopolder bezorging door BuurtPunten, die 
lopend door de wijk de laatste pakketten bezorgen in de avonduren bij hun buurtgenoten. 
Het is de ambitie van Homerr om dit buren bezorgnetwerk in 2019 landelijk uit te breiden. 
  
Sint en Kerstdrukte 
Wilt u een kijkje nemen bij een Homerr BuurtPunt tijdens de Sint- en Kerstdrukte neem dan 
contact met ons op, via onderstaande gegevens. 
  
Over Homerr 
Homerr gelooft dat online shoppen nog leuker, makkelijker en ‘schoner’ kan. Dit doen zij door het 
creëren en faciliteren van een sociaal logistiek netwerk, waarmee de problematiek van de 
pakketbezorging wordt opgelost. Gemak, controle, efficiëntie en verminderde CO2 uitstoot zijn 
belangrijke drijfveren geweest voor de oprichting. Homerr is opgericht door Juriaan Matthijssen en 
Mark-Jan Pieterse. Zowel het Homerr netwerk als Homerr groeit snel. 
  
Particulieren en (lokale) retailers, aangesloten bij het Homerr netwerk, kunnen door middel van een 
app aangeven dat ze bereid zijn om tegen een kleine vergoeding pakketjes te ontvangen voor 
buurtgenoten. Daarmee heeft Homerr het grootste buren-afhaal-netwerk van Nederland. 
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