
Eko-producten via internet
Nieuwe ontwikkelingen in lhuisberorging
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L,rziln ool de bioloqische sedor iiet
vreemd.Steeds váker  kunien k lante i  vên
bezofgd €nsten qebr! k máken va.
e comÍnerce:Kopen vra nremer.
Bezo,gd ení De Granerie in het Groiinq5e
Gíooteqan earbereikbaar v ia een web
site en per e fi:i en b edt zitn k anten
vznat deze maaid de mogr ijkhc d via
internet beí€llnq€n te doe'r {z e ook
Ekoland 1997/12)  f ie tuoor  wordt  eer
programma op diskette beschikbaar
geíeld. De klant kan de benerli'rgen nty,
pen en vervolqens de beíe I nq per e-ha I
verzeiden. Voor De Gfanerie is het voor
dee dat  de beíe l inqen zo snelerver
wefkt kuiiei wordei, a les hoeft n et nog
eers te worde'r ovefgetypt. Hebbrn klaf
ten qeen nternetaanslu i t ing,  maar we
eer comp!ter, dan nog biedt het pro
gíamma vooíde en.  Z j  kunnen de beíe
lÈlen op de computer  invu len en de pr int

Ook het bedrijf OO of Oqa. cOua ity uit
hr tBrabantseBoxte lzetdenoodzêêketr
van inomde moge i lkheid!ane commerce
aan hun k lanten aan te b eden 0O bezorgt
eei breed asortiment gekoelde píoducten
al !v lees,  v  eesw:ren en zr ive len kfu de

nie6waren in hee Neder ánd. Het bedrilf
beÍekt hetv ees d fectvzn circz veen 9
blologÉchf boeíenbedíilven en kooptde
kr !  denkEwarei íechtst reeksbi ldegroot
hande.  Eens pef  tweea v ierwrker  kan de
be(€ l lnqwordenbezorqd n df  r rq lova-
kerdên in deverderweg geiegen provinc ies.
De koe auto rildt 2ij route!€i kont rowel
op het  p at te a.d a l !  n  r teder .Vooíde be
zorging hoeft de k ênt n etsextra te betá

en,maaídebeste . !  -oet{e lmin imaa

vi j f t  iq  qu den bed?q. .  Êl . t  I  antenbcstand
s  n d e v i l f j a a r d a r . e : ! e c ' r '  a n d e l j k b c
zorqt  gegroe d naar: .s . . ,2 .nd Dircctcur
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ofzorgd enÍ  n er  f . . ,  a : .  ru. :  onlkomei
omdeconlume.r ,a"  : r : r , l  i t r  rotcnv à
i . t€rn€t  te  pr t5c. r t .e .  r . ' r .  ae R ld1:  le
kunter  een qrore e |  " r r .nqroep mee be
reike. De percetr e !3. het b oloqisch pro
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In lroduct le

duct is heel ande6dan ticn jaar geteden.
Mededankzij hetaanbod ván degrct."su
permaíkter wordtere€n seqment in de
ma*t bereikt dat vooóeên nauwêliksbe
kend wasnet hetEko-píoduct. Jezietdátef
ránqzam€lhánd een switch in de marktop
Íeedt. Met intemet kunner we beteropde
ze ontwikkelingen inspelen.

Voorde landelike bezorqdienst EkoDnect
20u de ve(oop zonder inteínet ondenkbaar
zin. [4aarlieÊtviftiq prccent van dektan-
ten best€ tvia intern.t deoverig€vijftig
met de pápiercncatalogus in de hand per
taxof telefoon. De klantengfoepvan tko0i-
rect bestáátvoof naínelijk uit tweevedie
ner5.oud€rcof ziekê mensen die ni€tqoed
metboodschappen kunner sjouwen €r
m€nsen die geen natuufwinkel inde buurt
h€bben. Ook komt hetvoordatde klantde
boodscháppen op zijn €kantÍeadíes taát
bezoÍqen. H€t bedrtf reqelt de thuisbezoÊ
qingvan bioloqis.he prcducten prr post in
heelNedef land.Deklantbetaal teervaí
posttafiefvan í 9,50, onafhanke ijk van het
gewrcht van de 2endinq, pius vijf prccent
van detoiale koÍen ván deboodschappen.
InitiatiefnemerVictor ván Da len kwa m op
toevalligewijzeop hetide.om metde be
zorgdienst te beginn€n. Zijn ouders in de
Noord-Oostpolder konder op een gegeven
noment in hui buurtgeen biologÈch brood
nr€er kopen. Hijadviseeíde heneen vi€n-
din, die een ratuurvoedirgswinkel runde,
brcod pe. posi te aten opíurcn. Een koí-

barczaak, maarh€t idee vooí een bezorq
diení voor Eko-producten was qebo.en. Na
een aánrooptrd van een jaarstartte EkoDi
rcct rn december 1998.

In Amíeídam en binn€nkortook in Leiden
en i,4aasÍicht k3n EkoDircctde boods.hap-
pen ook per pÈzako€ierlaten bezoEen.
Datbetekent meerkeusvoorde klant- ook
geko€ de prcducten en eiercn kunnen dan
inh€tpákk€t eneensnell€Íebezorging
dan m€tde post.Van Daler:'metde post
weet je nooithoíded proft ntzek€rof het
biinen een dag bezoqd wordf. Voor d€ be-
zorging in Amstedam peí pizzakoeier
wordtb inn€ndeí inqwegf7,50inÊk n inq
9.blacht. De koeier neemt bovendien d€

leqe fessen meeteruq ef de beíelling is op
dezelfdedag nog in huis. Erwordt d redsa
mergeweíkt m€t de natuuruoedinqswir
kels.VooÍAnrnerdam isdit De Belly in de
lodaên, in Lemmerwordt smengewerkr
met Logisch, in Leiden met DeZá:ilinq en in
[laasvicht liqt smenwe*ing met De Na
tuuft inkel an het vc6chiet. De land€lijke
bezorgdiení wordtv€zorgd doorde Zaai
irq in Leiden.In de tockomst hooptVan
0alen op internete€r À,legawinkelvan bio
loqische pfoductentestarten, died€ k ánr
een nog veergrotê.assortiment kan vind€n_

tkoDircct is ook bereikbaarvia een coÍnpu-
teBysteem dat in softmig. nieuwboLrwwij-
kên is gehstal eerd. Hetqaátomeen net-
werk van k eine terminals wáarcp bedrÍven
v a €€.á19emeen menu á lledei seryicts aa n-
bieden,vadelend van táxidi€nsten en be-
u orgdi€nster van ír pemádter tot stoíne-

op bêr lovo+ilond ln Àmr€rdon wordt qÉéxp€.i
nêneerd net êen homejhóppi.q syíeeD
Foror cênenre Àmredon

den.Van Dalen: 0phetJava,eiland ende
Boneo Sporenbuígbuuft in hetAmsteÊ
dáms€ oostelijk Havenqebi€d wordt mo-
mênteeleen expedmertuitgcvoerd m€tdit
teminalsysteem. De woningen zijn boven-
dien voozien van kluisj€s waain d€ be-
treffende píoducten dooÍ de leve€nciels
kunnen worden neeÍqezer lemánd hoeft bij
arleveíing dus niet thuis te ztn, een b.lán9-
rijk voordêel voorde do€lqroepdievooíál uit
tweewrdieneís bestáat, mensen die meestal
knp in huntid,itten enveel uithuirigzin.
Er zijn plannen om hetmodeme hoíneshop-
pinqs)steen ookin nieuwbouwwiken in an-
deledelenvan Nedê ánd intevoeren.'

WEBSITES
Oe G.áneriê in Grootega3t, tê1.: ó594-61 1 945.
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