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Pizzaketen maakt elektrische 
scooters veiliger
Eerste menselijk motorgeluid waarschuwt medeweggebruikers

Amsterdam, 18 april 2012 – Domino’s Pizza heeft een geluid ontwikkeld voor de 
elektrische scooters van zijn medewerkers. Hierdoor zijn de scooters hoorbaar 
voor medeweggebruikers en dus aanmerkelijk veiliger. De pizzaketen is hiermee 
de eerste in Nederland die een oplossing biedt voor het probleem dat elektrische 
scooters geen geluid maken, wat tot onveilige situaties in het verkeer kan leiden.

De verkeersveiligheid van elektrische voertuigen wordt steeds meer een thema nu hun 
aantal op de Nederlandse wegen gestaag toeneemt. Uit diverse nationale en 
internationale onderzoeken blijkt dat het de kans op ongelukken aanmerkelijk stijgt als er 
geluidloze elektrische voertuigen in het spel zijn.

Gevaarlijke situaties
Elektrische scooters zijn het gevaarlijkst als zij op het fietspad moeten rijden. Vooral het 
inhalen van fietsers levert riskante situaties op. ‘Onze bezorgers merken dit dagelijks’, 
zegt Carolien ten Cate van Domino’s. ‘Omdat de veiligheid van onze bezorgers en alle 
medeweggebruikers voor ons erg belangrijk is, nemen we zelf de verantwoordelijkheid 
hier wat aan te doen.’ 
De ANWB en verschillende leveranciers van elektrische scooters hebben eerder al 
aangegeven dat zij liever zien dat voetgangers en fietsers hun gedrag aanpassen. 
Domino’s wil hier echter niet op wachten.

Het eerste ‘branded’ geluid
Domino’s Pizza is de eerste in Nederland met een geluid voor elektrische voertuigen, in 
dit geval scooters. Het geluid dat Domino’s heeft laten ontwikkelen, is ‘branded’, dat wil 
zeggen dat het een uniek geluid is, alleen voor scooters van Domino’s. Ten Cate: ‘Wij 
hebben een geluid gekozen dat past bij ons product. Geen standaard motorgeluid en een 
irritante toeter, maar in plaats daarvan een vrolijke waarschuwing en tegelijk een stukje 
marketing voor ons merk.’ Als de bezorger bijvoorbeeld claxonneert, horen 
medeweggebruikers: ‘lekker, lekker’. Draait de motor stationair, dan klinkt het ‘Domino’s, 
domino’s, dododomino’s, domino’s’, gas geven is ‘mmmmmmmmmmm lekker’.

Over Domino’s Pizza
Domino’s Pizza heeft wereldwijd bijna 10.000 vestigingen in meer dan 60 landen. Met 
115 winkels en meer dan 5 miljoen pizza’s per jaar zijn we de grootste maaltijdbezorger 
van Nederland. De ongeveer 2000 Nederlandse bezorgers rijden bij elkaar zo’n 15 
miljoen kilometer per jaar. Domino’s Pizza Nederland maakt sinds april 2007 deel uit van 
Domino’s Pizza Enterprises Ltd (DPE) uit Australië. Voor meer informatie, ga naar 
www.dominos.nl.

http://www.dominos.nl/

