McDelivery verovert steeds meer steden in Nederland
McDelivery via Uber Eats rolt uit naar Haarlem en Groningen en breidt uit in Den Haag
Amsterdam, 20 september 2018 – McDelivery verovert steeds meer grote steden in
Nederland. En dat is goed nieuws want met de wintermaanden op komst, wil je niet altijd
de deur uit. Vanaf vandaag kan iedereen in Haarlem genieten van de lekkerste
McDonald’s producten waar en wanneer ze maar willen. Groningers moeten nog
eventjes geduld hebben, de service zal vanaf 2 oktober beschikbaar zijn.
Nieuw in Haarlem en Groningen, uitbreidingen in Den Haag
Sinds de introductie van McDelivery via Uber Eats vorig jaar zijn er al 23 restaurants in
Amsterdam/Amstelveen, Utrecht, Rotterdam en Den Haag van start gegaan met de bezorging
van versbereide McDonald’s producten. En vandaag start McDonald’s met McDelivery in
Haarlem en vanaf 2 oktober in Groningen. Bovendien worden de Haagse McDelivery-diensten
uitgebreid: de restaurants Voorburg en Scheveningen gaan ook vanaf 2 oktober McDelivery
aanbieden.
Menu’s met een Big Mac zijn enorm populair
Sinds de lancering in juli 2017 van McDelivery via Uber Eats is er veel ervaring opgedaan met
het bestellen, bereiden en bezorgen. “Wij zijn heel erg blij met het grote succes van McDelivery
via Uber Eats. Menu’s met een Big Mac zijn populair. We zijn benieuwd of dit ook in Haarlem
en Groningen zo zal zijn,” zegt Menno van der Hoeven, New Business Manager McDonald’s
Nederland. “Fantastisch om te zien dat wij nu aan nog meer fans McDelivery kunnen
aanbieden. Uiteraard gaan we onze diensten verder optimaliseren op basis van de wensen
van onze gasten. Zoals bijvoorbeeld de in augustus geïntroduceerde mogelijkheid om
bestellingen te betalen via iDEAL.”

McDelivery via Uber Eats vanaf 20 september in Haarlem

Hoe werkt het?
Het bestellen is heel simpel. De gebruiker downloadt de Uber Eats app voor Android of iOS,
selecteert het restaurant naar keuze, bestelt zijn favoriete McDonald’s producten en betaalt in
de app met zijn of haar creditcard, iDEAL of PayPal account. Zodra de koerier op enkele
minuten afstand van het restaurant is, ontvangt het restaurant een seintje om de bestelling te
bereiden. De koerier meldt zich in het restaurant, haalt de bestelling op bij het restaurant en
bezorgt de McDelivery bestelling dan binnen gemiddeld tien minuten op de door de gebruiker
ingevoerde locatie.
Over McDonald’s Nederland
Wekelijks biedt McDonald’s Nederland aan bijna 3,2 miljoen gasten op ieder moment van de
dag een positief moment. Met gevarieerde keuzes en versbereide, iconische producten die
door ruim 20.000 medewerkers met zorg worden bereid. In Nederland heeft McDonald’s 245
restaurants. Het streven naar kwaliteit en beleving staat centraal in alle facetten van de
bedrijfsvoering.
Over McDelivery
Met meer dan twintig jaar ervaring in het bezorgen van McDonald’s producten in Azië en het
Midden Oosten, is McDonald’s een van de grootste spelers wereldwijd in de bezorgmarkt.
Over de hele wereld zijn er verschillende modellen voor het bezorgen van McDonald’s
producten, waaronder het samenwerken met derde partijen voor het aanbieden van een
succesvol bestel- en bezorgplatform. McDelivery is momenteel beschikbaar in bijna 14.700
restaurants in 66 verschillende landen. In Nederland biedt McDonald’s vanaf 2 oktober verdeeld over zes steden - in 28 restaurants McDelivery aan.
Over Uber Eats
Uber Eats is een app voor on-demand maaltijdbezorging waarmee het bestellen van eten nog
eenvoudiger wordt, of je nu thuis bent, op kantoor of in het park. Uber maakt gebruik van zijn
technologie en expertise op het gebied van logistiek en brengt maaltijden naar gebruikers die
inloggen met hun reguliere Uber account en vervolgens hun bestelling live via de app kunnen
volgen. Uber Eats is beschikbaar in meer dan 200 steden en in 32 verschillende landen.

Noot voor de redactie (niet ter publicatie):
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
McDonald’s Nederland, Corporate Communicatie, Eunice Koekkoek
Telefoon: (020) 2254020
t.a.v. Uber Eats Nederland, Ellen van Wijk
Telefoon: 0681946631
Email: ellen.vanwijk@teamlewis.com

