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Budbee registreert recordgroei in Nederland na
eerste halfjaar 2022
Zweedse challenger hard op weg om traditionele Nederlandse pakketmarkt te veroveren

Budbee, het technologiebedrijf dat pakketbezorging aan huis en in pakketkluizen verzorgt, heeft
een ijzersterk halfjaar achter de rug in Nederland. De Zweedse challenger zag in de eerste zes
maanden van 2022 het pakketvolume met meer dan 100% groeien ten opzichte van dezelfde
periode vorig jaar. Geholpen door tientallen nieuwe merchants, een nieuwe investeringsronde van
40 miljoen euro en het realiseren van het grootste pakketkluizen netwerk in Nederland is Budbee
inmiddels niet meer weg te denken uit de pakketmarkt in ons land.

Uitdager van de traditionele spelers
Drie jaar na start in Nederland is Budbee een dominante uitdager van traditionele pakketbezorgers.
Bol.com, Vitaminstore, NA-KD, Vedder & Vedder en MyJewellery zijn enkele van de bedrijven die zich
recent nog aansloten bij de Budbee Box service. In aanvulling daarop startte in het eerste halfjaar
de samenwerking met Albert Heijn en bol.com om gezamenlijk een belangrijk stap te zetten in het
verduurzamen van de snelgroeiende markt via online winkelen. Met de lancering van pakketkluizen
die flexibele bezorg-, en retour opties in 700 grotere Albert Heijn-winkels bieden, voorzien zij klanten
van meer gemak bij een bezoek aan de supermarkt.

Jørgen Höppener, General Manager Benelux bij Budbee: “De afgelopen zes maanden zijn de
bevestiging geweest van onze ontwikkeling sinds de start in 2019. Met een focus op technologie en
duurzaamheid hebben we ons vastgebeten in één van de snelst groeiende markten in Nederland.
De erkenning in de meest recente ACM Post- en Pakketmonitor van 2021 laat zien dat we uitgegroeid
zijn tot dé uitdager van de traditionele spelers in Nederland.”

100% fossielvrij en hernieuwbare energie
In april 2022 is Budbee overgestapt op 100% fossielvrije bezorging en het gebruik van hernieuwbare
brandstoffen. Het brandstofverbruik in de volledige keten is in te zien via de website van Budbee.
Hiermee is het bedrijf de eerste pakketbezorger die zich volledig transparant opstelt. Daarnaast
haalde het bedrijf in mei 2022 tijdens een nieuwe investeringsronde 40 miljoen euro op bij een
waardering van 700 miljoen. Een extra bewijs voor het succesvolle business model waar het zelf
ontwikkelde algoritme ingezet wordt om de meest groene en servicegerichte bezorging te
garanderen.

Over Budbee
Budbee, opgericht in 2016, is een in Zweden gevestigd technologiebedrijf met de missie om online winkelen makkelijker te maken. Ondersteund door
een zelflerend systeem en op maat gemaakt algoritmen, bereikt Budbee meer dan 35 miljoen mensen in Zweden, Finland, Denmark, België en
Nederland - ofwel via het uitgebreide netwerk van pakketkluizen ofwel met thuisleveringen. Vanaf het begin heeft Budbee de behoeften van de
consument voorop gesteld en tot nu toe zijn meer dan 10 miljoen unieke consumenten voorzien van dezelfde of volgende dag leveringen door middel
van fietsen, elektrische voertuigen, en biobrandstoffen. Duizenden e-commerce bedrijven, waaronder ASOS, Zalando, Inditex en H&M maken gebruik
van Budbee. Waardoor het bedrijf op weg is om het leidende Europese e-commerce platform te worden, altijd met de klant centraal.

https://budbee.com/nl/fossielvrij/

