PERSBERICHT
McDelivery breidt verder uit
Vanaf vandaag kunnen gasten in Eindhoven en Rotterdam Zuid ook gebruik maken van
McDelivery via Uber Eats
Amsterdam, 16 mei 2019 – Vanaf vandaag is McDelivery ook beschikbaar in Eindhoven
en Rotterdam Zuid. Met McDelivery kunnen gasten hun favoriete McDonald’s producten
bestellen en laten bezorgen via de Uber Eats-app. Eindhoven is de elfde Nederlandse
stad en de eerste stad in Brabant waar deze dienst wordt aangeboden. In Rotterdam is
de dienst sinds september 2017 al in een groot deel van de stad beschikbaar, dit gebied
wordt nu verder uitgebreid.
De uitbreiding van McDelivery naar Eindhoven en Rotterdam Zuid vormen een logische
volgende stap in de uitrol van McDelivery in Nederland, aldus Joost Elshof, Brand Manager
McDonald’s Nederland: “Eindhoven heeft als één van de meest innovatieve steden van het
land en een echte studentenstad alle ingrediënten die McDelivery een succes maken.
Hetzelfde geldt voor Rotterdam Zuid. We zien dat Rotterdammers de service massaal weten
te vinden, op dit succes bouwen we nu voort.”. Deze uitbreiding van McDelivery zal zeker niet
de laatste zijn, aldus Elshof: “De introductie van McDelivery in Eindhoven en Rotterdam Zuid is
een volgende mijlpaal in het succes van deze service, die we uiteindelijk beschikbaar willen
maken in alle Nederlandse steden met meer dan 100.000 inwoners.”

Ook Aukeline Tolman, de General Manager Uber Eats Nederland, is blij met de verdere
uitbreiding van McDelivery: “McDonald’s is een van de meest populaire restaurants in de Uber
Eats-app. Het is geweldig dat we deze mooie samenwerking steeds verder uit kunnen breiden.
We hopen in de komende tijd zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te bieden om
gemakkelijk McDonald’s producten te bestellen via onze app. Waar en wanneer ze maar
willen.”

iDEAL
McDelivery via Uber Eats is in juli 2017 in Nederland gelanceerd, als eerste in
Amsterdam. Sindsdien zijn er steeds meer steden bijgekomen, zoals Rotterdam, Utrecht, Den
Haag, Leiden, Groningen, Haarlem en Delft. Ook is de dienst nog toegankelijker gemaakt voor
gasten, bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden om bestellingen via iDEAL te betalen.
Hoe werkt het?
Het bestellen is heel simpel. De gebruiker downloadt de Uber Eats app voor Android of iOS,
selecteert het restaurant naar keuze, bestelt zijn favoriete McDonald’s producten en betaalt in
de app met zijn of haar iDEAL, creditcard of PayPal account. Zodra de koerier op enkele
minuten afstand van het restaurant is, ontvangt het restaurant een seintje om de bestelling te
bereiden. De koerier meldt zich in het restaurant, haalt de bestelling op bij het restaurant en
bezorgt de McDelivery bestelling dan binnen gemiddeld tien minuten op de door de gebruiker
ingevoerde locatie.
/////
Over McDonald’s Nederland
Wekelijks biedt McDonald’s Nederland aan bijna 3,2 miljoen gasten op ieder moment van de
dag een positief moment. Met gevarieerde keuzes en versbereide, iconische producten die
door ruim 20.000 medewerkers met zorg worden bereid. In Nederland heeft McDonald’s 248
restaurants. Het streven naar kwaliteit en beleving staat centraal in alle facetten van de
bedrijfsvoering, evenals het inzetten van haar schaalgrootte om te verduurzamen en een
positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Over McDelivery
Met meer dan twintig jaar ervaring in het bezorgen van McDonald’s producten in Azië en het
Midden-Oosten, is McDonald’s een van de grootste spelers wereldwijd in de bezorgmarkt.
Over de hele wereld zijn er verschillende modellen voor het bezorgen van McDonald’s
producten, waaronder het samenwerken met derde partijen voor het aanbieden van een
succesvol bestel- en bezorgplatform. McDelivery is wereldwijd beschikbaar in meer
dan 19.000 restaurants.
Over Uber Eats
Uber Eats is een app voor on-demand maaltijdbezorging waarmee het bestellen van eten
nog eenvoudiger wordt, of je nu thuis bent, op kantoor of in het park. Uber maakt gebruik van
zijn technologie en expertise op het gebied van logistiek en brengt maaltijden naar
gebruikers die inloggen met hun reguliere Uber account en vervolgens hun bestelling live via
de app kunnen volgen. Uber Eats is beschikbaar in meer dan 300 steden in 35 landen in alle
bewoonbare continenten over de hele wereld.
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