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Budbee & H&M slaan handen in mekaar voor
duurzame pakjesleveringen in winkels
Budbee Boxen in vier H&M-winkels in Vlaanderen en Brussel
Antwerpen, 27 april 2022 – In vier H&M-filialen kunnen klanten sinds april niet alleen shoppen maar
ook hun bestellingen via Budbee ophalen in Budbee Boxen. Met de pakketautomaten zet het
Zweeds logtech-bedrijf dat pakjes levert en sinds mei 2021 ook op de Belgische markt actief is, in
op duurzame last mile delivery en een unieke shopping experience.

Klanten die online bestellen bij H&M, kunnen hun pakjes al langer laten leveren in een Budbee Box in
een supermarkt, krantenwinkel of wassalon bij hen in de buurt. Zo’n pakketautomaat geeft hen de
mogelijkheid om hun bestellingen op te halen en te retourneren wanneer het hen past zonder een
retourlabel te moeten printen.

Sinds begin april zijn er ook Budbee Boxen te vinden in de H&M-filialen zelf. Klanten die voor deze
bezorgoptie kiezen, krijgen een code wanneer hun bestelling geleverd is in de box. Daarmee openen
ze de pakketautomaat en halen ze hun pakje eruit, zonder tussenkomst van het personeel. Ze
moeten niet meer langs de kassa passeren en als hun aankoop niet geschikt is, kunnen ze die via de
box retourneren. Bovendien beschikken ze over de mogelijkheid om via de Budbee-app bestellingen
van andere webshops te laten leveren in de boxen, waardoor ze geen extra verplaatsingen moeten
maken.

Het nieuwe aanbod past binnen de duurzame strategie van Budbee, dat een algoritme ontwikkeld
heeft om de meest ecologische bezorgroute te berekenen en ook inzet op emissievrije voertuigen.

Pakketautomaten in zestien H&M-winkels tegen eind 2022
“We hebben middelgrote en grote boxen, die tot honderd pakjes tegelijk kunnen bevatten,
geïnstalleerd in vier H&M-winkels: in Schelle, in Lochristi, en in Brussel op de Elsensesteenweg en in
het Docks-winkelcentrum”, vertelt Matthias Pletinckx, Country Manager voor Budbee in België. “De
komende weken en maanden volgen er nog Budbee Boxen in twaalf andere H&M-filialen. Via de
samenwerking met H&M kunnen we op een duurzame manier consumenten bedienen en de
combinatie van online en offline shoppen verder uitrollen. Ook in Nederland, Zweden, Denemarken
en Finland bieden we de service al aan.” Voor deze gelegenheid kregen de boxen een nieuwe look
die de samenwerking extra in de verf zet.

Ondertussen zijn er in Vlaanderen en Brussel zo’n 125 Budbee Boxen in gebruik. Klanten bepalen zelf
of ze hun pakje daar willen laten leveren of bij hen thuis. Later dit jaar worden de boxen ook uitgerold
in Wallonië.

Over Budbee
Budbee, opgericht in 2016, is een Zweeds technologiebedrijf dat de beste e-commerce ervaring wil creëren van betaling tot bezorging. Met een
zelflerend systeem, een op maat gemaakt algoritme en een uitgebreid netwerk van pakketkluizen en thuisbezorging, bereikt Budbee meer dan 30
miljoen mensen in Zweden, Nederland, België, Finland en Denemarken. Inmiddels heeft Budbee meer dan 6 miljoen klanten geholpen met leveringen
op dezelfde of de volgende dag, waarbij gebruik wordt gemaakt van fietsen, elektrische voertuigen en biobrandstoffen. De diensten van Budbee
worden gebruikt door honderden grote e-commerce bedrijven, waaronder ASOS, Zalando, Inditex en H&M. Gesteund door onder meer Kinnevik, Stena
Sessan en AMF, is Budbee op weg om het leidende Europese e-commerceplatform te worden. Altijd met oog voor de klant.

https://app.budbee.com/

