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Klant / Werkwijze handenvrij shoppen 
 

• Na een éénmalige registratie kan je via “mijn boodschappen laten thuisleveren” een ophaling 
aanvragen bij één van de deelnemende winkels.  

• Staat jouw favoriete winkel er niet bij? Vraag de handelaar zich te registreren zodat je ook in deze 
winkel in de toekomst handenvrij kan shoppen. Op zaterdag kan je nog steeds je boodschappen 
gaan afgeven aan de mobiele hub op de Botermarkt. 

• Je kiest vervolgens het tijdstip van levering. Dit kan je tot 30 minuten voor het gekozen tijdstip van 
thuislevering nog wijzigen via “mijn thuislevering opvolgen of wijzigen”. 

• De winkelier heeft stickers met unieke barcodes op. Deze barcode kleeft hij op je winkeltas. Via de 
app wordt gevraagd de barcode in te scannen. Zo weet de ECOkoerier straks als hij je 
boodschappen komt ophalen dat dit pakketje bij jou moet worden thuisgeleverd.  

• Heb je meerdere winkeltassen. Kleef dan op elke winkeltas 1 barcode en scan alle barcodes in. 
• Ga je nog in andere winkels boodschappen gedaan? Dan kan je ervoor kiezen om je extra 

winkeltassen toe te voegen aan je thuislevering en dit tot 30 minuten voor het gekozen tijdstip van 
thuislevering. Dit kan je via “mijn thuislevering opvolgen of wijzigen”. 

• Bij een volgend bezoek aan Mechelen kan je onmiddellijk handenvrij shoppen en hoef je je niet 
meer te registreren. Benieuwd welke extra winkels er zijn bijgekomen in de lijst!  

• Je thuisleveringen zijn tot 3 maanden zichtbaar in de app. 
 
Heb je een vraag over je thuislevering of wil je extra informatie over de ECOkoeriers of handenvrij shoppen in 
Mechelen, surf dan naar de website www.ecokoeriers.be, stuur een mail naar info@ecokoeriers.be of bel naar 
015 / 65 82 52.  
 
We lanceerden de eerste versie van deze mobiele app op zaterdag 20/08/2016. Jouw feedback of 
verbetertips zouden ons enorm helpen om het handenvrij shoppen in de toekomst te verbeteren. Stuur ze 
gerust door via onze website of info@ecokoeriers.be. Veel dank! 
	
	
	


