Persbericht

McDonald’s levert nu ook aan huis in de Koekestad
Diegem, 28 september 2017 – Heb je zin in McDo maar niet in McBuitenkomen?
Vanaf vandaag kan je ook in Antwerpen, de Koekestad, je favoriete McDo menu
bestellen via de McDelivery service, geleverd tot in je luie zetel of tot op een bankje
in het park. McDonald’s België werkt hiervoor samen met thuisleveringsdienst
UberEATS.
Begin juli lanceerde McDonald’s België de thuisleveringen in een testfase in Brussel.
Intussen worden de testrestaurants uitgebreid naar twee Antwerpse restaurants.
Iedereen kan via UberEATS zijn of haar favoriete burgers bestellen en thuis laten
leveren vanuit de McDonald’s restaurants van Groenplaats en Teniersplaats in een
zone van minder dan 10 minuten van deze restaurants. En die lancering gaat niet
onopgemerkt voorbij: op 9 geheime locaties zijn de gekende gouden bogen van
McDonald’s te zien. De eerste 100 fans die het McDonald’s logo vinden, worden er
getrakteerd op een McDelivery. De zoektocht werd gelanceerd op de McDonald’s
Facebookpagina en gaat nog de hele dag door.
“Elke dag blijven we innoveren voor onze klanten en medewerkers, en naar hen
luisteren om hun behoeften en verwachtingen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Klanten willen vandaag kunnen kiezen waar ze hun Big Mac eten. Op basis van deze
feedback hadden we beslist een testfase te lanceren in Brussel en om die vandaag
verder uit te breiden naar Antwerpen”, zegt Kristel Muls, Communications director van
McDonald’s België.
Kwaliteit eerst!
Alle McDo producten, behalve ijshoorntjes en het ontbijtgamma, kunnen aan huis
geleverd worden. Wil je thuis van een Big Mac genieten, dan hoef je alleen je
bestelling door te geven via de website of de app van UberEATS. Om de kwaliteit van
de producten te garanderen, werden verschillende regels opgesteld. Zo levert elke
koerier maar één bestelling tegelijk in een zone van minder dan 10 minuten van de
restaurants. De frietjes worden pas uit de friteuse gehaald als de koerier in het McDo
restaurant aankomt. Ook de ijsjes zonder hoorntje worden op het allerlaatste ogenblik
klaargemaakt. De rest van de bestelling wordt bereid zodra de koerier zich op minder
dan 3 minuten van het restaurant bevindt.
“UberEATS levert in de hele wereld maaltijden aan huis. In België levert het bedrijf al
met succes voor veel restaurants. Het is een ander beroep dan het onze. Wijzelf willen

onze klanten nieuwe diensten aanbieden, maar niet ten koste van onze kwaliteit. Deze
testfase biedt ons de mogelijkheid te peilen naar de mening van de klanten, de service
te verbeteren en op termijn eventueel uit te breiden naar andere regio’s”, legt Kristel
Muls uit.
Meer uitgebreide informatie en details vindt u op www.mcdonalds.be en
www.ubereats.com
***
Voor meer informatie kan u terecht bij:
Aurélie Coeckelbergh – TBWA\Pride – 0479 26 16 13 – aurelie.coeckelbergh@pr-ide.be
Kristel Muls - McDonald’s België - 02 716 04 70
Daniel Byrne - Uber België - +31 (0)654662027
Over McDonald’s België

De 77 Belgische McDonald's restaurants staan onder leiding van 23 franchisenemers. Samen
met McDonald’s België stellen zij 3.969 medewerkers tewerk, waarvan 55% jongeren onder
de 25 jaar. Meteen vanaf de eerste dag krijgen zij permanente opleidingen. Vorig jaar konden
de McDo medewerkers van zo’n 80.700 uren opleiding genieten.
Waarom UberEATS?
• Keuze uit meer dan 600 lokale restaurants – en nog meer in de toekomst
• Geen minimum bestelbedrag
• Personaliseer je bestelling. Geen kaas? Geen probleem
• Volg real-time je bestelling in de app, net zoals je doet als je een auto bestelt
• Geen zorgen over cash, je betaalt immers met je kredietkaart gelinkt aan je account

