
Bedrijfsprofiel

Makkelijk met meerdere vervoerders samen-
werken 
Wuunder maakt het versturen van pakketten, pallets en 
documenten wel heel eenvoudig. Door de ontwikkeling 
van een slim algoritme wordt de beste vervoerder voor  
de gewenste service voorgesteld. Werk je met een web-
shop-, ERP- of CRM-systeem dan kan via een automati-
sche koppeling snel en eenvoudig geboekt worden.  
Ook kun je iedere zending personaliseren door het toe-
voegen van een bericht of foto. Wuunder helpt je met  
het snel genereren van al je verzendlabels en het boeken 
van afhalingen door een vervoerder. In je eigen dash-
board is de bezorgstatus altijd inzichtelijk, voor zowel 
verzender als ontvanger. 

Meer tijd om te ondernemen
Wie Wuunder gebruikt, hoeft zich nooit meer zorgen te 
maken over zoekgeraakte pakketjes, want Wuunder houdt 

Bespaar 50%  
van je tijd met
Wuunder’s  
transporttool

dat scherp in de gaten en neemt contact op met de  
vervoerder om alle eventuele problemen op te lossen.  
‘En dat is geen overbodige luxe’, aldus Bart, medeoprichter 
van Wuunder.. ‘Wist je dat de gemiddelde mkb’er 40%  
van de tijd bezig is met transportgerelateerde zaken?  
Allemaal verloren tijd die je niet aan het ondernemen  
zelf kunt besteden.’ 

Volledig ontzorgen
Wuunder helpt bedrijven groeien door te ontzorgen in 
transport en logistiek. Je kunt het zo gek niet bedenken 
of zij komen met een gepaste oplossing. Je verrast je 
klanten door het mixen-en-matchen van een koerier en 
een traditionele pakket- of palletvervoerder. Bart: ‘Wil je 
exporteren naar Frankrijk of importeren vanuit China? 
Geef je de voorkeur aan Same Day, Express of Overnight 
Delivery? Geen probleem, gaan we regelen. Zo doen we 
dat bij Wuunder.’
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Van zzp tot mkb en van webshop tot 
groothandel: iedere ondernemer 
probeert zich te onderscheiden.  
Om je klanten te ‘verwuunderen’ in  
al hun transportwensen, heeft 
Wuunder voor jou dé oplossing.  
Even aanmelden via het platform,  
de gewenste service selecteren en  
de zending wordt netjes opgehaald en 
bezorgd. Geen gedoe, geen contract: 
makkelijker wordt het niet. 
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