DE LAATSTE
KILOMETER
NAAR DE KLANT,
DAAR GAAT
HET OM.
54 formaten zakelijke
opslagruimte bij City Box.

INTRO
De zakelijke markt voor distributie is in hoog tempo aan het veranderen. Steeds meer bedrijven en
instellingen streven ernaar hun vaste kosten te minimaliseren, en het uitbesteden van de opslag van
goederen en onderdelen kan een interessant onderdeel zijn van zo’n transformatie.

City Box is u hierbij graag van dienst. Dankzij ons fijnmazige, landelijke netwerk en onze flexibele,
klantvriendelijke instelling, ontzorgen wij een groot deel van uw distributie in ‘de laatste kilometer
naar de klant’. Of het nu gaat om monsters, verkoopmateriaal of onderdelen: bij City Box vindt u de
opslagruimte en de service die u nodig heeft. Zodat u uw klanten nog beter kunt bedienen. Nu en in
de toekomst, als drones en bezorgen binnen een uur de gewoonste zaak van de wereld zijn.

In deze whitepaper leest u meer over de kansen die flexibele opslag biedt voor uw bedrijf. Ook
geven wij een beeld van de verschillende typen organisaties die van onze diensten gebruik maken,
en een rekenvoorbeeld van een mogelijke besparing. Tot slot bieden wij u een overzicht van alle
servicevoordelen die City Box biedt, zoals één contactpersoon, één factuur, talloze formaten
opslagruime en de mogelijkheid om uw contract per dag op te zeggen of aan te passen.

WIST U
DAT?

“ De zakelijke markt voor
distributie in hoog tempo aan
het veranderen is. Steeds meer
bedrijven en instellingen
streven ernaar hun vaste
kosten te minimaliseren. ”
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HERKENT U DIT BEELD?
Uw bedrijf heeft verkopers en monteurs in dienst, die elke dag onderweg zijn naar hun klanten, met
in de kofferbak van hun auto de onderdelen en het verkoopmateriaal dat zij nodig hebben voor hun
werk. Vaak moeten deze artikelen worden opgehaald bij een verafgelegen kantoor, waardoor kostbare
uren verloren gaan. Een alternatief is opslag bij de vertegenwoordiger thuis, die daarvoor een deel
van zijn woning moet afstaan of soms uren zit te wachten op de leverancier van de materialen. Dit
nog afgezien van de mogelijke schade bij deze minder professionele vorm van opslag en de kans op
diefstal.

Steeds meer bedrijven ontdekken dat er een slimmere oplossing denkbaar is: flexibele opslag dicht
bij huis. De vertegenwoordiger of de monteur rijdt aan het begin van zijn werkdag naar een vestiging
van City Box. Hij toetst een code in, rijdt zijn auto naar binnen, waar hij droog en veilig de benodigde
materialen inlaadt. Terwijl hij een kopje koffie drinkt werkt hij dankzij de gratis wifi-verbinding zijn
laatste gegevens bij, waarna hij op pad kan gaan. Goedkoop, efficiënt en flexibel dus. En uw klanten
zullen er blij mee zijn, want zij worden eerder geholpen.

Met meer dan vijftig vestigingen is er altijd
wel een City Box of partner vestiging bij u
in de buurt. Gunstig gelegen, bemand door
servicegericht personeel en indien gewenst
24

uur

per

cameratoezicht

dag

bereikbaar.

bevordert

Permanent

bovendien

de

veiligheid.
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RECLAMEMATERIAAL VOOR
COCA-COLA
Voor Coca-Cola Nederland was de distributie van verkoopmateriaal een probleem sinds de
frisdrankgigant een aantal jaar geleden uit bezuinigingsoverwegingen de verkoopkantoren in het
land sloot. Sindsdien was de grote vraag: waar moesten de meer dan honderd vertegenwoordigers
van Coca-Cola voortaan hun reclamemateriaal ophalen?

Een oplossing werd gevonden in flexibele opslag. Vrachtwagens leveren nu het materiaal af
bij vestigingen van City Box door het hele land, waar vertegenwoordigers het op het door hen
gewenste tijdstip met hun eigen auto kunnen ophalen. Op die manier gaat geen tijd en geld verloren
aan lange reizen en schade aan de materialen door ondeskundige opslag. De meer dan honderd
vertegenwoordigers van Coca-Cola kunnen nu iedere ochtend direct hun klanten bezoeken.

BESPARING:
16.000 EURO
Een flexibel logistiek netwerk als dat van City Box levert veel besparingspotentieel op. Uiteraard
is de situatie per bedrijf verschillend, afhankelijk van onder meer de af te leggen afstanden en de
omvang van de goederen, maar toch kan een rekenvoorbeeld meer zicht geven op de mogelijke
omvang van de besparingen...
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vervolg
BESPARING:
16.000 EURO
Stel: een bedrijf heeft vier vertegenwoordigers in dienst, die
ieder een eigen regio onder hun hoede hebben. Een keer per
week komen ze naar kantoor om hun promotiematerialen
aan te vullen, waarvoor ze gemiddeld 50 kilometer moeten
omrijden. De rekensom luidt dan als volgt:

Kosten per vertegenwoordiger bij het ophalen van materialen op kantoor:
2 x 30 min reistijd

(€ 50/uur)			

€

50,00

2 uur verblijf op kantoor

(€ 50/uur)		

€

100,00

Vergoeding voor 100 km

(€ 0,19/km)		

€

19,00

Totaal per maand				

€

676,00

Totaal per jaar					

€ 8.112,00

Kosten per vertegenwoordiger bij huur van flexibele opslag:
1 x 15 min. reistijd

(€ 50/uur)			

€

12,50

30 min. verblijf opslag

(€ 50/uur)			

€

25,00

Vergoeding voor 25 km

(€ 0,19/km)		

€

4,75

(ca. 9 m²)		

€

150,00

Totaal per maand				

€

331,00

Totaal per jaar					

€ 3.972,00

Huur opslagunit per maand

“ Besparing op
jaarbasis van ruim
€ 16.000 en zo’n
150 extra salesafspraken. ”

De kosten van flexibele opslag bedragen dus minder dan de helft van de kosten bij
het ophalen van de materialen op het hoofdkantoor. De netto tijdwinst bedraagt 9
uur per maand, waardoor 3 à 4 extra salesgesprekken mogelijk worden. Afgezien
van de ruimtebesparing op het hoofdkantoor betekent dit voor het bedrijf in dit
rekenvoorbeeld een besparing op jaarbasis van ruim € 16.000 en zo’n 150 extra
sales-afspraken.
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24 UUR PER DAG ONDERDELEN
VOOR MEDISCHE APPARATUUR
Veel bedrijven in de pharmasector maken gebruik van de diensten van City Box. Het gaat daarbij
om farmaceutische bedrijven als Bayer, waarvan de artsenbezoekers langs spreekkamers reizen om
nieuwe producten te demonstreren, maar ook om leveranciers van medische apparatuur als Leica
Microsystems en Merck. Reparaties aan dergelijke apparatuur – denk bijvoorbeeld aan medische
microscopen en installaties voor operatiekamers – moeten snel worden uitgevoerd, omdat er soms
zelfs levens mee zijn gemoeid. Om deze snelle reparatie mogelijk te maken liggen cruciale onderdelen
van de apparatuur opgeslagen bij diverse landelijke vestigingen van City Box. De monteurs van Leica
Microsystems en Merck kunnen hier met hun persoonlijke inlogcode 24 uur per dag terecht, waarna
ze direct met hun werkzaamheden kunnen beginnen.

EÉN CONTACTPERSOON, ÉÉN FACTUUR
De kracht van de dienstverlening van City Box is, naast het fijnmazige landelijke netwerk, onze
flexibele en klantgerichte aanpak. Niet de vierkante meters opslagruimte staan bij ons centraal,
maar de dienstverlening aan de klant. Aan u dus.

Deze dienstverlening begint met uw contactpersoon. Van hoeveel vestigingen van City Box u ook
gebruik maakt, u heeft altijd één aanspreekpunt, een deskundige medewerker die u begeleidt bij
al uw vragen. Ook sluit u bij City Box, ongeacht het aantal vestigingen waar u opslag regelt, één
contract af, waarna u slechts één factuur ontvangt, die u per maand, per kwartaal of zelfs per jaar
kunt betalen. Naast deze factuur kunt u beschikken over alle gewenste managementinformatie, zoals
tijdstippen van leveringen en ophalen.
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Verder gelden bij ons de volgende servicevoordelen:
•

Alle vestigingen van City Box zijn voorzien van diverse formaten opslagruimtes aan een
drive through, waardoor de opslagruimte eenvoudig per auto bereikbaar is en u altijd
overdekt kunt laden en lossen.

•

Dankzij onze pakketservice kunnen medewerkers van de receptie de voor u bestemde
artikelen in ontvangst nemen, om deze vervolgens in uw opslagruimte plaatsten en een 		
bericht sturen per sms of per mail dat het pakket gereed is om op te halen.

•

Indien gewenst kunt u uw opslagruimte laten voorzien van een persoonlijk alarmsysteem,
waardoor een optimale veiligheid van uw goederen is gegarandeerd.

•

Ook kan City Box een inrichting op maat realiseren voor uw opslagruimte, met
behulp van onder meer stellingen, elektra, verlichting en archiefkasten.

•

Leveranciers en gebruikers van de opslagruimte kunnen de beschikking krijgen over een
en dezelfde inlogcode.

MEER WETEN
Neem dan contact op met onze landelijke accountmanager
Pieter Brune via: 06 2048 1596.

Of bel voor vrijblijvende informatie met ons gratis
klantnummer: 088 777 4901.
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SNEL SCHAKELEN IN DE BLIKSEMBEVEILIGING EEN VEILIG IDEE
Bliksem is voor de meesten ongrijpbaar. Niet voor Hommema Bliksembeveiliging. Meer dan 200 jaar
beveiligt Hommema landelijk klanten in de petrochemie, telecom, food, pharma, zorg, overheid
en infrastructuur. Bliksembeveiliging, aarding en overspanningsbeveiliging moeten aan de strengste
eisen voldoen, leverbetrouwbaarheid staat daarbij hoog in het vaandel.

“Snel schakelen”, dat is volgens Ron van Bezooijen, hoofd uitvoering, de core business van Hommema
bliksembeveiliging. ‘Onze voorraad materialen ligt veilig opgeslagen’ bij City Box ‘Elke opslag unit
heeft een magazijnfunctie voor een gebied van zo’n veertig kilometer waar vijf medewerkers
dagelijks gebruik van maken. ‘Bevoorrading gebeurt een keer per week waarbij de goederen in
ontvangst worden genomen. Dat bespaart ons veel kopzorgen.’ besluit Ron van Bezooijen.

54 VERSCHILLENDE FORMATEN
OPSLAGRUIMTE
De vestigingen van City Box zijn optimaal ingericht om aan uw wensen te voldoen, nu en in de
toekomst. Tijdens kantooruren is deskundig, oplossingsgericht personeel aanwezig bij de receptie, die
al uw vragen kan beantwoorden. Koffie, thee en gratis wifi behoren tot de standaardvoorzieningen.
U kunt kiezen uit 54 verschillende formaten opslagruimte, beginnend bij 1 m². Voldoet de ruimte niet
meer aan uw wensen? Dan kunt u direct en kosteloos verhuizen naar een andere box.
Om uw eigendommen veilig en schadevrij te vervoeren, bieden wij u diverse verpakkingsmaterialen
aan, zoals verhuisdozen, garderobedozen en matrashoezen. Ook is altijd inpakfolie en tape
aanwezig. Binnen ons pand verplaatst u uw spullen eenvoudig, veilig en snel met onze steekkarren,
palletwagens en verhuisplateaus. Naast een professionele brand- en inbraakbeveiliging bieden wij
als extra garantie een verzekering aan op maat, waarbij de nieuwwaarde van uw goederen wordt
vergoed bij diefstal, brand, waterschade of blikseminslag.
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DE TOEKOMST 1: DE DRONE?
WE ZIJN ER KLAAR VOOR
Volgens deskundigen op het gebied van logistiek is het nog maar een kwestie
van enkele jaren: het bezorgen van artikelen per drone; een geautomatiseerd
minivliegtuigje of minihelikopter. Internetwinkel Amazon is al ver gevorderd
met pilotprojecten en wacht nog slechts op toestemming van de Amerikaanse
luchtvaartautoriteiten om verder te gaan. Pakketbezorger DHL startte onlangs
een test met het bedienen van klanten op een Duits Waddeneiland via een
autonome drone, en zo zijn er nog tal van andere voorbeelden.

City Box is inmiddels klaar voor de drone. Zodra ze in Nederland gaan vliegen,
kunnen ze probleemloos terecht op landingsplatforms op en bij onze vestigingen.
Onze medewerkers voorzien de drones van de gewenste pakketten en begeleiden
de toestellen bij het opstijgen. Als extra service aan u, zodat u uw klanten nog
beter van dienst kunt zijn.

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op met onze landelijke accountmanager
Pieter Brune via: 06 2048 1596.

Of bel voor vrijblijvende informatie met ons gratis
klantnummer: 088 777 4901.
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DE TOEKOMST 2:
BEZORGEN BINNEN EEN UUR
Het bedrijf wordt wel omschreven als de ‘Uber voor de boodschappen’. Het jonge
bedrijf Instacart, dat volgens de Wall Street Journal nu al zo’n twee miljard dollar
waard zou zijn, bezorgt bestellingen binnen een uur bij consumenten thuis. De
start-up maakt gebruik van de diensten van personal shoppers die de ‘laatste
kilometer naar de klant’ razendsnel afleggen. Taxidienst Uber experimenteert
overigens zelf ook met een dergelijke bezorgdienst.

Deze en andere voorbeelden maken duidelijk hoezeer het concept ‘afleveren’ aan
het veranderen is. Uiteraard speelt ook City Box op deze innovaties in. Net als
bij de komst van de drones kunnen wij deze verandering moeiteloos aan dankzij
het servicegerichte personeel op onze vestigingen, dat de hele dag aanwezig
is. Mocht u straks via Uber of Instacart razendsnel een pakketje willen laten
bezorgen? City Box werkt er graag aan mee!
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STEEDS MEER ZAKELIJKE KLANTEN
Al geruime tijd richt de dienstverlening van City Box zich naast de particuliere markt ook op zakelijke
klanten. Sinds begin 2012 is het zakelijke aandeel gegroeid van 10% naar 28% van onze omzet, en die
trend zet zich naar verwachting de komende jaren voort. Hiermee zijn wij ruimschoots marktleider
in Nederland.

Zakelijke klanten van City Box zijn te vinden in alle sectoren van de economie.
Hierbij een selectie:
• AED Rent

• Marie-Stella-Maris

• Bayer

• Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

• Coca Cola Nederland

• Obelisk Boedelbeheer

• CPM Fieldmarketing

• Pepsico Nederland

• Friesland Campina

• Red Bull Nederland

• Hamilton Bright

• SCA Hygiene

• Hommema Bliksembeveiliging

• Smeba Brandbeveiliging

• Kone Liften

• Woningontruiming Regionaal

• Leica Microsystems

WILT U UW BEDRIJF AAN DEZE
LIJST TOEVOEGEN?
Kijk dan op www.citybox.nl of neem contact
op via ons gratis klantnummer:
088 777 4901.
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