
  

Versie oktober 2020 

Wijchen= Bezorgdienst  

Om de consument goed te bedienen, ook op afstand, kan er tijdens de strengere coronamaatregelen 

en/of de periode rondom de feestdagen van een gezamenlijke bezorgdienst gebruik gemaakt 

worden in de gemeente Wijchen.  

 

Wat zijn de regels voor het bezorgen? 

• Vanaf een aankoopbedrag van € 15,- 
• Alleen in de gemeente Wijchen 
• Bezorgen in Wijchen = gratis*, bezorgen in de kerkdorpen gemeente Wijchen + €2,50 
• Pakketjes moeten uiterlijk 16:00 uur bij de HEMA liggen, dan worden ze dezelfde dag tussen 

17:00 en 19:30 uur thuisbezorgd 
*Vooralsnog zijn er vrijwilligers die voor de klanten en ondernemers willen gaan bezorgen. 
 

Heb je een pakketje, wat moet je doen? 

• Print de bijlage met de bezorgkaarten (mag gewoon zwart-wit) en knip het doormidden (dan 
heb je twee bezorgkaartjes) 

• Vul de bezorgkaart volledig in & bevestig deze stevig aan het pakket  

• Drop je pakket voor 16.00 uur bij de Hema. Indien je niet in de gelegenheid bent om het zelf 
naar de Hema te brengen, stuur dan een WhatsApp naar Yvette: 06 – 21 54 27 21 voor een 
pick-up service. Deze is echter beperkt beschikbaar. 

TIPS! 
• Spreek zelf een betaalprocedure af met de klant, bijvoorbeeld met een tikkie. Reken voor 

bezorging in kerkdorpen een € 2,50 extra. 
• Vraag of het een cadeautje is, pak het in en indien nodig noteer de naam voor wie het is 

zodat de klant weet voor wie welk pakje bestemd is. Een leuke extra service! 
 

 

    KLANT    WINKELIER    BEZORGING 

 

 

1. Klant vindt op 
wijchenis.nl/ thuisbezorgen 

een totaaloverzicht van 
deelnemende winkels en hoe 

deze te benaderen zijn

2. Klant neemt contact op 
met de betreffende winkel en 
geeft de bestelling door (evt. 
of het een cadeau is en voor 
wie het cadeau bestemd is)

3. Klant en winkelier spreken 
gewenste betaalprocedure af 
(winkelier stuurt bv een tikkie 

+ evt. vezendkosten)

6. Winkelier brengt voor 
16:00 uur de bestelling naar  

de HEMA

5. Winkelier maakt het 
pakket verzendklaar met de 

een goed ingevulde  
bezorgkaart

4. Winkelier pakt de 
bestelling  (evt als cadeau 

met naam) in

7. Vrijwilligers sorteren vanaf 
16:00 uur de bestellingen  

achter bij laadperron van de 
HEMA

8. Vrijwilligers bezorgen
vanaf 16:30 uur de 

bestellingen voor 18:30 uur
thuis

9. Bezorgkaarten worden 
door bezorger afgetekend en 
ingeleverd in de brievenbus 

van de HEMA



BIJLAGE – Bezorgkaarten 
 

 
         

  BEZORGKAART 

 

  

  Naam ondernemer: 

 
  

  
 

*Pakket inleveren bij de HEMA voor 16:00 uur   

   Gegevens klant     

  Naam:     

  Straat & huisnummer:     

  Postcode & woonplaats: 

 

WIJK deel: 

 

 

Noord / Oost / West / Zuid / Centrum / Buitengebied (omcirkelen) 

  

  Bezorger: 
 

  

  Bezorgdatum: 
 

  

        

 

 

         

  BEZORGKAART 

 

  

  Naam ondernemer: 

 
  

  
 

*Pakket inleveren bij de HEMA voor 16:00 uur   

    Gegevens klant     

  Naam:     

  Straat & huisnummer:     

  Postcode & woonplaats: 

 

WIJK deel: 

 

 

Noord / Oost / West / Zuid / Centrum / Buitengebied (omcirkelen) 

  

  Bezorger: 
 

  

  Bezorgdatum: 
 

  

  
 

    

 


