
  
  
  

Heyho   start   in   Tilburg   met   flitsverhuur   van   gereedschap   
  
  

Tilburg   -   De   Tilburgse   online   verhuurder   van   gereedschap   HeyHo   start   in   oktober   met   
same-day-delivery   in   Tilburg.   Daarmee   is   Tilburg   de   eerste   stad   waar   HeyHo   de   
razendsnelle   bezorging   uitrolt   in   Nederland.   De   keuze   voor   Tilburg   is   niet   geheel   toevallig,   
want   dat   is   ook   de   stad   waar   HeyHo-oprichter   Bram   Mutsaers   in   2009   startte   met   de  
webshop   gereedschapcentrum.nl.   
  

Lancering   in   2021  
HeyHo   is   begin   2021   live   gegaan   met   de   website   heyho.nl   waarop   zowel   particulieren   als   
professionals   gereedschap   kunnen   huren.   Kwalitatief   hoogwaardig   en   nieuw   gereedschap,   
direct   klaar   voor   gebruik   bij   elke   type   klus.   Het   gereedschap,   en   eventueel   
verbruiksmateriaal,   wordt   op   dit   moment   al   landelijk   de   volgende   dag   gratis   thuisbezorgd   en   
weer   gratis   opgehaald   na   de   huurperiode.   Gereedschap   huren   kan   al   vanaf   1   dag   en   is   
eenvoudig   te   verlengen,   zo   lang   als   nodig   is.   

  
Eigen   bezorging   met   elektrische   voertuigen  
Vanaf   vandaag   start   Heyho   in   Tilburg   met   de   bezorging   van   gereedschap   op   dezelfde   dag   
als   de   bestelling   is   geplaatst,   ook   wel   same-day-delivery   genoemd.   HeyHo   maakt   hierbij   
gebruik   van   een   eigen   warehouse   en   eigen   elektrische   voertuigen   waarmee   het   
gereedschap   op   elk   adres   in   Tilburg   bezorgd   wordt   en   weer   opgehaald   wordt.     
  

Het   geheim   van   een   succesvolle   klus   
Zoals   vele   klussers   weten,   is   het   gebruik   van   goed   gereedschap   het   geheim   van   elke   
succesvol   uitgevoerde   klus.   Professioneel   gereedschap   dat   perfect   geschikt   is   voor   precies   
die   klus.   Om   die   reden   biedt   HeyHo   een   breed   assortiment   A-klasse   gereedschap   in   
nieuwstaat.   Gecombineerd   met   gratis   thuisbezorging   en   weer   gratis   ophalen   na   de   klus,   
zonder   papierwerk   en   zonder   borg.   Dat   gemak   is   de   belofte   van   HeyHo   voor   iedere   klus.   

  
Landelijke   uitrol   
Op   dit   moment   bezorgt   HeyHo   door   heel   Nederland   gereedschap   op   basis   van   
de-volgende-dag   bezorging.   Tilburg   heeft   nu   de   primeur   van   dezelfde-dag   bezorging   en   
spoedig   zullen   andere   steden   in   Nederland   volgen.   Hiervoor   heeft   Heyho   inmiddels   een   
overeenkomst   gesloten   met   een   landelijke   partner   met   in   potentie   50   locaties   voor   de   uitrol   
van   lokale   HeyHo   bezorgpunten.   
  

------------------------------------------------------------   
Contact:   085-1244566   

Bram.mutsaers@heyho.nl     


