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Goede voornemens: deze Domino’s winkels
bezorgen 100% elektrisch
Het nieuwe jaar is weer gestart en dat betekent dat ook goede voornemens weer volop

worden gedeeld. Op de eerste dag van het nieuwe jaar heeft Nico Kruijt, eigenaar van

Domino’s winkels in Ijsselstein, Houten en Almere, al een mooie mijlpaal bereikt: hij bezorgt

vanaf nu alleen nog met elektrische voertuigen.

Goed voor het milieu

Een groot deel van de pizzabestellingen, werd al met elektrische fietsen bezorgd. Nico: ‘’Voor de

langere afstanden, bezorgden we tot voor kort nog met een aantal benzinescooters. Die heb ik

in december de deur uitgedaan. Ik vind het belangrijk dat we ons inzetten voor een schoner

milieu. Daarom ben ik er trots op dat we vanaf nu 100% elektrisch kunnen bezorgen.”

Veiligheid op nummer één
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OVER DOMINO'S

Domino’s: wereld’s grootste pizza bezorg- en afhaalbedrijf.

Domino’s heeft wereldwijd ruim 18.000 vestigingen in meer dan 89 landen. De franchiseformule is sinds 1989 in
Nederland gevestigd en heeft hier inmiddels meer dan 330 vestigingen. Als marktleider heeft Domino’s het
grootste en meest geavanceerde delivery systeem, waardoor de koeriers jaarlijks zo’n 24 miljoen absoluut
verse, warme en kwalitatief hoogstaande pizza’s bezorgen. Domino’s Pizza Nederland maakt sinds april 2006
deel uit van Domino’s Pizza Enterprises Ltd (DPE). DPE is in Australië beursgenoteerd en is de master
franchisenemer voor het merk Domino’s Pizza in Australië, Nieuw-Zeeland, Taiwan, Singapore, Cambodja,
Maleisie, Frankrijk, Japan, Duitsland, België, Luxemburg, Nederland en Denemarken. Voor meer informatie, ga
naar www.dominos.nl.

Nico, zelf ooit begonnen als bezorger bij Domino’s, bezorgt zoveel mogelijk met de fiets. Dat is

niet alleen duurzaam, maar ook veiliger. Hij vertelt: ‘’De veiligheid van mijn mensen staat voor

mij op nummer één. Doordat we in onze winkels efficiënt werken, hebben onze bezorgers

voldoende tijd om onze verse pizza’s veilig bij de klant te bezorgen. Bij voorkeur doen ze dit op

de fiets. Voor de iets langere afstanden, hebben we nu e-scooters aangeschaft.’’  

Ook Domino’s Nederland is hard op weg naar volledig elektrische bezorging. In 2022 werden er

in totaal zo’n 5,9 miljoen ritten op de elektrische fiets of e-scooter gereden. Vanaf 2025 bezorgt

Domino’s Nederland volledig elektrisch.  
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