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1,5 meter samenlevingsidee - Peddler 
 
Wij van Peddler, een online startup, zijn samen met diverse lokale winkels en ondernemers in 
Amsterdam Peddler Lokaal gestart om de continuïteit in onze lokale economie tijdens, maar 
vooral ook na de corona-crisis, te waarborgen.  
 
Het nieuwe normaal, een anderhalve meter samenleving, vraagt om slimme, groene, 
stadsvriendelijke en veilige manieren om de retailomzet te behouden en weer te laten groeien.  
 
Onze ontwikkelde machine learning software brengt de offline inventarissen van alle winkels in 
enkele simpele stappen online op Peddler, een local-to-local marketplace platform.  
 
Door deze producten, varierend van bloemen tot boodschappen en kleding tot gereedschap, 
slim te matchen met de lokale vraag van online consumenten, brengen wij “vraag en aanbod” 
efficienter bij elkaar dan ooit. Immers, alles wat een consument zoekt, ligt ergens hier in de 
stad!  
 
Hiermee vergroten wij de zichtbaarheid en online bereikbaarheid van alle lokale winkeliers, die 
zodoende meer klanten bereiken en de kans krijgen om de omzet weer te verhogen.  
 
Peddler zorgt ervoor dat de bestelde producten dezelfde dag nog worden thuisbezorgd, groen 
en duurzaam, middels ons netwerk van fietskoeriers. Uiteraard is deze bezorgservice geheel 
contactloos en opereren wij volledig volgens de richtlijnen van het RIVM.  
 
De corona-crisis hakt er keihard in voor retailers in de stad. Ons initiatief helpt honderden 
MKB’ers, binnen het gehele retaillandschap, operationeel te blijven tijdens deze crisis. 
Daarnaast bieden wij tientallen studenten een baan als fietskoeriers, nadat hun banen zijn 
weggevallen, bijvoorbeeld door het sluiten van de horeca.  
 
Winkelende Amsterdammers hoeven met deze oplossing niet meer massaal de winkelstraat in, 
met de nodige uitdagingen van dien (verplaatsingen van personen, afstand houden, handen 
desinfecteren, winkelmandjes schoonmaken). En voorkomt tegelijkertijd dat de lokale winkeliers 
al hun omzet verliezen aan (inter)nationale online verkopers. Peddler Lokaal biedt hiervoor de 
perfecte oplossing: lokaal maar met het gemak van online.  
 
Het team van Peddler kan door onze ervaring als internationaal online retailkanaal snel 
schakelen. Wij hebben dan ook alle resources en expertise van Peddler, en onze partners zoals 
Google, ingezet om een zeer schaalbaar local-to-local marketplace platform binnen anderhalve 
maand uit de grond te stampen. Naast onze partner Google (Marketing Innovations Partnership 

Copyright © 2020 Peddler B.V. 



 
 

programma), werken wij nauw samen met Mollie, DOCKR Mobility en RoutiGo om de 
schaalbaarheid van ons platform te garanderen.  
 
Peddler is succesvol geworden door samen te werken met het MKB, daarom voelen wij ons 
genoodzaakt om samen met hen onze lokale economie te ondersteunen, voor de toekomst van 
ons allemaal.  
 
Sammenvattend, zo werkt Peddler, een nieuw full-service verkoopkanaal voor lokale winkeliers: 

1. Onze software brengt alle offline producten snel en gemakkelijk online; 
2. Peddler adverteert de winkels en de producten op platforms zoals Google, Facebook en 

Pinterest; 
3. Peddler verkoopt de producten online, en zet de bestelling direct door naar de winkels; 
4. Onze fietskoeriers halen de bestelling op en levert deze dezelfde dag af bij de nieuwe 

klant, veilig en op afstand volgens de richtlijnen van het RIVM. 

Peddler verhoogt de omzet door klanten altijd en overal bij iedere winkel te kunnen laten 
bestellen, met het ultieme gemak van snelle, groene en stadsvriendelijke bezorgservice.  
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