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Blokker en Carver slaan handen ineen om pakketjes groener, sneller 

en veiliger te bezorgen  

Amsterdam, 10 juni 2022 – Blokker start in Leeuwarden een pilot met haar eigen duurzame bezorgdienst. Met de 

slogan “Blokker brengt het aan huis” gaan Blokker medewerkers met de elektrische driewieler Carver Cargo zelf 

pakketjes thuisbezorgen bij klanten. Omdat bestelde producten rechtstreeks vanuit het winkelmagazijn worden 

gehaald, kunnen nagenoeg alle pakketjes dezelfde dag nog van winkel tot voordeur worden bezorgd.  

Blokker Express 2.0 – Blokker brengt het (groen) aan huis 

Na het succes van Blokker Express van vorig jaar - toen eigen medewerkers tijdens de gedwongen winkelsluiting 

online bestelde producten bij klanten thuisbezorgden - is het bedrijf ook nu weer haar klanten van dienst door op 

een duurzame, snelle en ook veilige manier pakketjes bij hen thuis te bezorgen. Afgelopen zomer kwam uit Blokker 

Express al de samenwerking met Packaly, een duurzame fietskoerier, voort. De samenwerking met Carver vormt 

dan ook een mooie tweede stap door Blokker richting CO2-neutrale bezorging. 

 

Blokker CEO Jeanine Holscher krijgt uitleg van de bedrijfsleider in Leeuwarden 
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Jeanine Holscher, CEO van Blokker: “Ik ben trots op het 

enthousiasme en ondernemerschap van onze medewerkers 

die hebben aangegeven zelf graag pakketjes aan huis te 

willen bezorgen. Snel en duurzaam bezorgen wordt steeds 

meer de norm binnen het retaillandschap en de elektrische 

driewieler van Carver biedt ons een hele mooie 

bezorgmogelijkheid die naadloos aansluit bij onze strategie. 

Ik zie dit dan ook als een uitgelezen mogelijkheid om service 

met duurzaamheid te combineren”.  

Anton Rosier, CEO van Carver: “De Carver Cargo is perfect in 

te zetten voor Blokker. Het is niet alleen een elektrisch 

voertuig, maar dankzij het compacte formaat heeft de 

Carver Cargo ook een kleine CO2 footprint. Bij het bezorgen 

zitten bestuurders droog en veilig, wat het erg fijn maakt om 

in te rijden. Het toppunt van duurzaamheid: Blokker 

producten in de Carver Cargo bezorgd!”. 

Ruben Danhof (bedrijfsleider), Anton Rosier en Jeanine Holscher 

 

– Einde Persbericht – 

Over Carver 
Carver is een Nederlandse producent van lichte elektrische voertuigen en is gevestigd in Leeuwarden (productie) en 

in ’s Gravendeel (R&D). De unieke en gepatenteerde kanteltechnologie stellen Carver in staat om smalle voertuigen 

te ontwikkelen. Zo wordt het comfort van een auto met de wendbaarheid van een scooter of motor gecombineerd. 

Carver’s zijn onder meer de oplossing voor druk stedelijke gebieden waar men zich gemakkelijk en duurzaam wil 

kunnen voortbewegen. De Carver is in verschillende uitvoeringen beschikbaar en kan een bereik hebben tot 130 

kilometer en een maximumsnelheid van 45 of 80 kilometer per uur. De belangrijkste afzetmarkten voor de Carver 

en de Carver Cargo zijn Europa, Azië en het Midden-Oosten. www.carver.earth 

 

Over Blokker 

Blokker heeft in Nederland een netwerk van meer dan 400 winkels inclusief ruim 50 franchise filialen, en een 

webshop met een assortiment van meer dan 800.000 artikelen. Blokker is al meer dan 125 jaar de voordelige 

specialist op het gebied van koken, tafelen en huishouden met een breed assortiment huishoudelijke artikelen van 

onderscheidende merken en vernieuwende producten van kwaliteit tegen een goede prijs. Het Servicekantoor van 

Blokker is gevestigd in Amsterdam. Het distributiecentrum van Blokker telt ruim 100.000 m2 en is gevestigd in 

Geldermalsen. Voor meer informatie: www.blokker.nl 

Over Mirage Retail Group 

Over Mirage Retail Group Mirage Retail Group (Mirage) is het retailplatform achter de vertrouwde en 

vernieuwende winkelformules Blokker, Intertoys, BCC, en Miniso in Nederland. De winkelformules van Mirage 

tellen ruim 8,000 werknemers. Mirage wil een positieve impact op de Nederlandse retailmarkt hebben, door met 

relevante, vernieuwende en toekomstbestendige winkelformules de markt te verrassen. Op deze manier maken wij 

het dagelijkse leven van onze klanten leuker, makkelijker en duurzamer. Het hoofdkantoor is gevestigd in 

Amsterdam. Voor meer informatie: www.mrg.nl 

 

 

Contact Blokker 
Barbara van der Werf 

http://www.carver.earth/
http://www.blokker.nl/
http://www.mrg.nl/
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+31 (0)6 82 95 22 57 
barbara.vanderwerf@blokker.nl 
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