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Pakketbezorging,  
maar dan gemakkelijk

Box-Check



E-commerce blijft groeien en het gemak van bezorging wordt steeds 
meer de norm. Terwijl het volume brievenpost al jaren daalt, explodeert 
(mede door corona) het aantal pakketjes dat we thuis of op kantoor 
laten bezorgen. Die groeiende pakketstroom gaat gepaard met de 
nodige uitdagingen, zeker voor huurders en eigenaren van woon- of 
zakelijke complexen.

KLAAR VOOR  
DE NIEUWE NORM

De meeste pakketten passen immers 
niet in de brievenbus. Ontvangers 
zijn dan verplicht te wachten om hun 
pakketje in ontvangst te nemen, maar 
dat lukt niet altijd. In de praktijk wordt 
er vaak bij buren aangebeld die daar 
ook niet altijd op zitten te wachten. 
En terwijl bezorgers hun best doen om 
snel van hun vrachtjes af te komen, 

Nooit meer wachten  
op je pakketje



staan de diverse bezorgwagens voor 
jullie entree geparkeerd.

Dat kan anders met de CiPiObox!



Een verzorgde entree  
is het visitekaartje  
voor bezoekers

stars

WAT IS EEN 
CIPIOBOX?
Ook zo klaar met dat gedoe 
met pakketjes in jullie complex? 
CiPiO lost het op met de slimste 
pakketautomaat: de CiPiObox. 

Je ontvangt met een CiPiObox 
namelijk op een heel eenvoudige 
manier pakketjes, ongeacht de 
bezorgdienst die ze komt afleveren! 
Het is als het ware jullie eigen 
pakketbode die 24/7 beschikbaar is. 
Onze pakketautomaat brengt gemak 
en rust tegelijk én draagt bij aan een 
duurzamere en veiliger wereld. 



VOORDELEN
Heb je even? Want de CiPiObox biedt meer voordelen dan je verwacht! 



thumbs-up

door-closed

DOLLY

truck

stars

Je hoeft nooit meer te wachten op  
je pakketje; haal het op wanneer  

jij dat wilt

Je buren of beheerders worden niet 
meer lastiggevallen om pakketjes aan 

te nemen

Direct succesvolle afleveringen 
betekent minder verkeersbewegingen

Een verzorgde, moderne entree 
zonder rondslingerende pakketjes

Je buren of beheerders hebben  
niks te maken met hetgeen jij  

laat bezorgen

Je weet altijd zeker dat je 
pakketje werd afgeleverd



Geen zoekende bezorgers meer  
in jullie complex



Contactloze afleveringen,  
dus corona-proof



Neem de controle over  
jullie pakketbezorging

boxes-alt



EENVOUDIG 
AAN DE SLAG
Met de CiPiObox haal je de krachtpatser onder 
de pakketautomaten in huis.

CiPiO levert namelijk de meest flexibele, 
betrouwbare, veilige én bewezen oplossing die 
verkrijgbaar is. Slechts in drie stappen is jullie 
pakkettenprobleem opgelost!

1  Stel zelf naar behoefte jullie eigen CiPiObox 
samen uit de verschillende modules

2  De CiPiObox wordt in jullie entree geplaatst 
en heeft daarvoor enkel een stopcontact 
nodig

3  Wij richten het veilige gebruikersbeheer in 
met jullie en laat die pakketjes dan maar 
komen!

Eerste maand gratis en 
per maand opzegbaar!





Oerdegelijke  
Nederlandse oplossing

DE CIPIOBOX  
IS ER VOOR:
Wonen
Het groeiende gemak van 
thuisbezorging zorgt helaas 
ook voor de nodige uitdagingen 
en irritaties bij bewoners van 
appartementencomplexen. De 
onzekerheid of en hoe je pakketje 
wordt bezorgd, buren die lastig 
worden gevallen om voor anderen 
pakketten aan te nemen, het 
gevoel van onveiligheid vanwege 
onbekenden in het complex. Helaas 
vaak herkenbaar voor bewoners van 
appartmentencomplexen, ongeacht  
de leeftijd.

VvE’s, ontwikkelaars, woningcorporaties 
of beheerders die deze problemen 
serieus nemen en een professionele 
oplossing zoeken, kiezen voor de 
toekomstbestendige CiPiObox. 
Daarnaast past de CiPiObox 
uitstekend binnen belangrijke actuele 
thema’s zoals duurzaamheid en leef-
baarheid van (binnen)steden en langer 
zelfstandig wonen.

Werken
Bedrijfsverzamelgebouwen zijn erg 
in opkomst en kennen een bijzonder 
dynamiek. Meerdere bedrijven huizen 
onder hetzelfde dak en voor hen 
geldt dat imago en werkgenot sterk 
afhankelijk zijn van de geboden 
uitstraling en voorzieningen. En 
tevreden huurders zijn nu eenmaal 
ook trouwe huurders. Zowel huurder 

als verhuurder zijn daarom gebaat 
bij een verzorgde entree, waar je niet 
struikelt over de pakketjes die ook 
nog eens lelijk in het zicht liggen. De 
CiPiObox zorgt dan voor een modern 
en professioneel visitekaartje. Ook 
zien we steeds meer bedrijven die een 
CiPiObox als incentive gebruiken voor 
hun personeel. Zo kunnen medewerkers 
eenvoudig pakketjes bij hun werk laten 
aankomen en hoeven ze onderweg van 
of naar hun werk niet te haasten of 
om te rijden. Eenvoudig geplaatst op 
een centrale plek in het bedrijf biedt 
het tevens mogelijkheden om (ook 
corona-proof) zaken met collega’s uit 
te wisselen.

Zakelijk
De toepassingen van de CiPiO 
pakketautomaten zijn eindeloos. 
Zowel in B2C als B2B bieden we met 
onze slimme kasten compleet nieuwe 
mogelijkheden om klanten te bedienen. 
Dit kan met de standaardmodules 
of zelfs met maatwerk. We hebben 
de kennis en ervaring in huis om het 
gehele traject te verzorgen, van idee 
tot en met exploitatie!

Zo kun je onze CiPiObox tegenkomen 
bij bijvoorbeeld winkels, apotheken, 
bibliotheken of supermarkten. Maar 
onze bekendste pakketautomaten zijn 
natuurlijk die van PostNL.



WAAROM  
DE CIPIOBOX?
White label
Wij maken waar wat velen beloven, 
namelijk dat alle bezorgdiensten kunnen 
afleveren in onze pakketautomaten. En 
om misbruik van de kast te voorkomen, 
valideren wij zelfs of de geadresseerde 
daadwerkelijk bij het adres hoort, voordat 
het pakketje in een vakje geplaatst 
kan worden. Maar wordt er bijvoorbeeld 
een bankstel afgeleverd, dan zullen de 
bezorgers het toch nog op de oude manier 
moeten doen en even moeten aanbellen…

Modulaire opbouw
Alle CiPiOboxen worden modulair 
opgebouwd. Hoe groter jullie complex en 
hoe meer pakketjes, hoe meer modules je 
aanhaakt. Naast de technische module, 
waar onze software in draait, kies je 
eenvoudig welke standaardmodules er 
nog meer bij moeten komen. Per module 
hebben wij een uitgekiende verdeling van 
beschikbare vakken. En komen jullie na 
verloop van tijdvakken tekort, dan breiden 
we jullie automaat eenvoudig uit met  
extra modules.

Prijzen
Wij houden niet van verrassingen als 
het over prijzen gaat. Daarom bieden wij 
het meest eenvoudige prijsmodel dat we 
konden bedenken, namelijk een huurprijs 
per maand. Deze is uiteraard afhankelijk 
van het aantal gekozen kolommen. De 
eerste maand is gratis en biedt gebruikers 
de kans om net zo enthousiast te worden 
over de CiPiObox als wij! 

Pakketjes eenvoudig,  
zeker en veilig  

afgeleverd

Box-Check



RAL 9006 RAL 7016 RAL 9010

En omdat wij zo overtuigd zijn van 
onze kasten zit u niet vast aan 
langlopende contracten, maar kan er 
zelfs per maand worden opgezegd.

Een huurcontract met CiPiO is 
altijd inclusief servicecontract. Dat 
betekent dat we bij storingen en 
schade altijd bereikbaar zijn en, indien 
noodzakelijk, zo snel als mogelijk 
langskomen om het op te lossen.

Techniek
We mogen wel stellen dat we bij CiPiO, 
met onder andere de PostNL kasten, 
over de meeste ervaring beschikken 
op de Nederlandse markt van 
pakketautomaten. We handelen sinds 
lange tijd dagelijks grote volumes 
pakketten af en onze software 
heeft zich uitgebreid bewezen als 
het gaat om klantvriendelijkheid, 
betrouwbaarheid en veiligheid. 
Pakketten kunnen zowel via app als 
scherm eenvoudig worden verwerkt.

Veiligheid
Onze hoogwaardige kasten zijn 
opgebouwd uit verzinkt staal, zijn 
inbraakwerend, brandveilig en 
voorzien van een poedercoating 
aan de buitenzijde. Al onze 
pakketautomaten zijn uitgerust 
met verlichting en worden optioneel 
geleverd met beveiligingscamera. 
Waar bezorgers bij complexen nu 
nog buiten moeten aanbellen (en dat 
veelvuldig doen om binnen te kunnen 
komen), biedt CiPiO optioneel de 

techniek om ook de buitendeur te 
kunnen openen. De bezorger krijgt 
dan een éénmalige, geregistreerde 
toegang tot het complex om zijn 
pakketje in de CiPiObox af te leveren.

Kleuren
De modules van de CiPiObox 
worden standaard in drie kleuren 
poedercoating geleverd:
• RAL 9006
• RAL 7016
• RAL 9010

Met deze neutrale kleurstellingen 
past het in de entree van elk 
bestaand of nieuw complex. Tegen 
een geringe meerprijs zijn prints met 
een eigen ontwerp of bijvoorbeeld een 
houtnerfmotief zelfs mogelijk.



CHECK Hoogwaardige, inbraakwerende, metalen kasten
CHECK Modulair op te bouwen
CHECK Eenvoudig te bedienen
CHECK Optioneel gekoppeld met toegang buitendeur
CHECK Optioneel met beveiligingscamera
CHECK Eerste maand gratis
CHECK Geen hoge aanschafkosten maar huur per maand
CHECK Per maand opzegbaar
CHECK Opvolging storingen en schade
CHECK Via app én scherm te bedienen
CHECK Drie basiskleuren
CHECK Optie custom prints
CHECK Plug & play, alleen een stopcontact nodig
CHECK Made in Holland
CHECK Bewezen, ervaren speler
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