
Voor winkels



Lokaal versturen,
let’s hurby

Hurby maakt het voor jou als winkelier mogelijk 
om makkelijk & goedkoop lokaal te versturen.  

Overdag halen we bij de winkels op en we 
bezorgen nog dezelfde avond bij de klanten thuis. 

Met de hurby app kunnen winkeliers eenvoudig 
hun zendingen aanmelden.

Met onze elektrische busjes en herbruikbare 
verzendboxen zorgen we samen voor een 
duurzame stad.

Eenvoudig versturen 
binnen je stad



Van klant naar winkelVan winkel naar klant

ophalen tussen 
16u & 18u

hurby dezelfde avond
tussen 19u & 21u

‘s avonds tussen 
19u & 21u

hurby de volgende dag
tussen 16u & 18u

Same day  
delivery



Jouw lokale klant wil ..

• Iets bij je willen bestellen en dit thuis laten 
bezorgen

• Bij je willen winkelen, maar het niet meteen 
meenemen

• Iets voor reparatie insturen, zonder dit te 
brengen

• Iets bij je laten ophalen, zonder zelf de deur uit 
te gaan



De hurby app

Extreem 
gebruiksvriendelijk



bestellin
g KL231 XS

Lisa de Vries

2568

Verzendingen 
standaard verzekerd

Voordelig & Veilig  

Verzend voordelig met de gratis hurby app  
voor € 2,50 per verzending.

Alle verzendingen overzichtelijk in één 
maandfactuur.

Met hurby is iedere verzending standaard 
tot € 150 verzekerd.



Localbox 
50 x 35 x 30 cm

Nog makkelijker 
met de hurby localbox

• Inpakken is een gedoe

• Minder verpakkingsmateriaal

• Minder snel schade

• Herbruikbaar en beter voor milieu

De hurby localbox biedt winkels discreet, veilig en 
verpakkingsvrij verzenden zonder extra kosten.
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Wij bereiken lokaal 
250.000 klanten

Deze klanten wonen in de buurt en kopen het 
liefst bij jouw winkel.



Aanleveren bij 
pakketpunten

Hurby is er ook voor het meenemen en aanleveren 
van al je verzendingen en retouren bij de  
landelijke vervoerders.

Hiervoor rekenen we € 0,99 per pakje.

Zo gaan al je verzendingen in één keer de deur uit. 

Ook naar  
pakketpunten



Binnenkort

Webshop integratie
Je kunt eenvoudig onze adres-bezorgcheck 
API in je webshop integreren.

Daarnaast werken we aan de hurby connect 
API waarmee eenvoudige integratie mogelijk 
is met diverse e-commerce platformen.



www.hurby.app/winkels

Bel ons of stuur een e-mail
020 89 43 435

contact@hurby.app

Meld je winkel aan

http://www.hurby.app/winkels
http://www.hurby.app/winkels

