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TEKST CHRISTIAAN DOOLAARD

Flitsbezorging

Vliegensvlug een 
boodschap in huis
Je ziet steeds vaker flitsbezorgers door de straten 

fietsen. Binnen 10 minuten staan ze voor de deur met 
je bestelde pak pasta. Handig: ja, maar echt nodig?

Alle flitsbezorgdiensten werken 
hetzelfde. Via een app bestel je 
de boodschappen die je nodig 
hebt. In een zogenoemde dark 
store (een magazijn) bij je in 
de buurt halen medewerkers 
je bestelling razendsnel uit de 
schappen. De bezorger springt 
op een elektrische fiets en 
haast zich naar je deurbel. Alle
maal om binnen de beloofde  
10 minuten (of net iets meer) 
de boodschappen af te leveren. 
Anders dus dan bij het bestel
len van de dagelijkse bood
schappen bij de supermarkt. 
Daarbij moet je de bezorging 
inplannen op een later moment.  
Het is na online winkelen, maal    
tijdbezorging en reguliere 
boodschappenbezorging de 
nieuwste vorm van bestellen 
vanuit de luie stoel. Een ver
vanging voor de gewone bood
schappen is het voor de meeste 
gebruikers niet. Het aanbod is  
niet zo volledig als in de super  
markt. Maar het kan handig zijn 
als je net een ingrediënt mist 
terwijl je al aan het koken bent. 
Of als je onverwacht bezoek 
krijgt, niets lekkers in huis hebt 
en de supermarkt is al dicht. 
Flink en Getir bezorgen tot 
middernacht, Gorillas tot 23 uur 
en Zapp zelfs 24 uur per dag. 

Wat kost het?
De productprijzen liggen 
vooralsnog niet ver af van de 
prijzen in de supermarkt. Maar 
we hebben wel vergeleken met 
de hoogste supermarktprijzen.
Sommige artikelen zijn wat 
duurder, vooral bier en snacks. 
Ook betaal je bezorgkosten, 
zo’n €1,80 per bestelling. Maar 
dat kan variëren. Voor kleine 
bestellingen betaal je soms 
meer. Of er is een minimum
bedrag om te kunnen bestellen. 
Inmiddels vliegen de adverten
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ties je om de oren. De bedrijven 
proberen je te lokken met flinke 
kortingen op je eerste bestel-
ling. Of ze proberen je aan zich 
te binden met kortingscodes, 
zodat je nog eens bestelt. De 
start-ups concurreren er zo 
flink op los om de grootste te 
worden. Nu nog ten koste van 
de winst die ze maken. Al is er 
kapitaal genoeg. Investeerders 
pompen honderden miljoenen 
euro’s in de bezorgdiensten om 
meer vestigingen te openen. 
De vraag is of er in Nederland 
uiteindelijk wel plek is voor  
zo veel flitsbezorgdiensten,  
of dat er een of twee overblij-
ven. De kans is groot dat de 
bezorg- en productprijzen dan 
om hooggaan. 

Waar zitten ze?
Het Duitse Gorillas begon in 
mei 2020 met het flitsbezorg-
concept in Berlijn. In december  
dat jaar opende het bedrijf een 

eerste vestiging in Amsterdam. 
In 2021 kwamen daar Flink (ook 
Duits), Getir (Turks) en Zapp 
(Brits) bij. De laatste is alleen 
in Amsterdam en Rotterdam 
actief. Gorillas, Flink en Getir 
begonnen daar ook, maar 
zijn inmiddels als een olievlek 
uitgebreid over het land. Flink is 
de afgelopen maanden fanatiek 
bezig en heeft nu vestigingen 
in meer dan 30 plaatsen. Van 
Hengelo tot Katwijk aan Zee en  
van Groningen tot Maastricht. 

Gorillas zit in 14 plaatsen, waar-
onder  Amsterdam, Utrecht, 
Eindhoven, Nijmegen en 
Leeuwarden. Getir heeft vesti-
gingen in zo’n 10 steden, maar 
breidt de laatste tijd flink uit.  
Ook supermarkten willen de 
boot niet missen. Jumbo werkt 
sinds januari met Gorillas 
samen om zo het eigen assor-
timent snel te laten bezorgen. 
Albert Heijn en Spar doen het 
iets anders. Zij brengen bood-
schappen uit hun schappen à la 
minute via Thuisbezorgd.nl  
en Deliveroo. Albert Heijn is 
hiervoor een proef begonnen 
in Amsterdam. Spar test het 
concept al in meer steden. 

Welke gebruikers?
Marktonderzoeksbureau 
Kantar schatte eind maart dat 
zo’n 925.000 Nederlanders al 
eens gebruik hebben gemaakt 
van een flitsbezorgservice. 
Eind 2021 waren dat er nog 

zo’n 700.000. Ook markt-
onderzoeksbureau GfK dook  
in het fenomeen flitsbezorging. 
Volgens GfK zijn het vooral jon-
geren tussen de 18 en 34 jaar 
die het meest gebruikmaken 
van de dienst. De verwachting 
is dat het aantal gebruikers nog 
verder zal groeien. Volgens 
Kantar geven steeds meer men-
sen aan dat ze flitsbezorging 
de komende maanden eens 
willen proberen. En de meesten 
blijven de dienst na een eerste 

keer gebruiken. Gemiddeld 
twee keer per maand. 

Is er kritiek?
Niets leek in het begin de ex-
pansiedrift van flitsdiensten in 
de weg te zitten. Toch trappen 
steeds meer gemeenten nu op 
de rem. De afgeplak te ‘dark  
stores’ zitten vaak in woonwij-
ken of voormalige winkelpan-
den. Door de grimmige uitstra-
ling vallen ze niet in de smaak 
bij omwonenden en de lokale 
politiek. Ook zijn er klachten 
over overlast, zoals van wach-
tende koeriers. Amsterdam 
en Rotterdam hebben al een 
voorlopig verbod op de komst 
van nieuwe dark stores. Maar 

ook andere steden dwarsbo-
men de komst van de bedrijven 
en voeren zelfs rechtszaken. 
Daarnaast klinkt er kritiek op  
de arbeidsomstandigheden. 
Koeriers klagen over zware 
 tassen en uitblijvend salaris. 
Ook uit duurzaamheidsoogpunt  
is er wat op aan te merken. Je  
gebruikt zo’n dienst vaak boven - 
 op je reguliere supermarkt be-
zoek. Dus het streept het ritje 
naar de winkel niet weg. 
Dat lang niet iedereen positief 
staat tegenover flitsbezorging, 
blijkt ook uit het onderzoek van 
Kantar. Maar liefst 65% zegt de 
dienst niet te gaan gebruiken. 
Overbodige luxe, vinden ze. En 
daar zit best wat in. 

Flitsbezorgers concurreren 
er flink op los om de 
grootste te worden

Hier zitten de bezorgdiensten
Almelo (Flink)
Almere (Flink)
Amersfoort (Flink)
Amsterdam (Flink, Gorillas, 
Getir, Zapp)
Amstelveen (Flink)
Arnhem (Flink, Gorillas, 
Getir)
Apeldoorn (Flink)
Breda (Flink, Getir)
Bussum (Flink) 
Capelle a/d IJssel (Flink) 
Delft (Flink, Getir) 
Den Bosch (Flink) 
Den Haag (Gorillas, Getir) 
Deventer (Flink) 
Dordrecht (Flink) 
Ede (Flink) 
Den Haag (Flink) 
Eindhoven (Flink, Gorillas, 
Getir) 
Enschede (Flink, Gorillas) 
Groningen (Flink, Gorillas, 
Getir) 

Haarlem (Flink, Gorillas, 
Getir) 
Hengelo (Flink) 
Hilversum (Flink, Gorillas, 
Getir) 
Katwijk aan Zee (Flink) 
Leeuwarden (Flink, Gorillas) 
Leiden (Flink, Gorillas, 
Getir) 
Lelystad (Flink) 
Maastricht (Flink) 
Nijmegen (Flink, Gorillas, 
Getir) 
Roosendaal (Flink) 
Rotterdam (Flink, Gorillas, 
Getir, Zapp) 
Spijkenisse (Flink) 
Tilburg (Flink, Gorillas, 
Getir) 
Utrecht (Flink, Gorillas, 
Getir) 
Veenendaal (Flink) 
Zeist (Flink) 
Zoetermeer (Flink)
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