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Uw gebouw verdient 
een Bringme Box. 
“Hoe vang je de exponentiële groei van online bestellingen en boodschappen op in een gebouw zonder dat de 
veiligheid en ordelijkheid in het gedrang komen? Het is een uitdaging waar elke projectontwikkelaar en architect 
mee worstelt.

Tegelijk biedt de klassieke brievenbus geen antwoord op de opmars van dienstverlening-aan-huis: denk aan de 
stomerij, maaltijdboxen, levering van verswaren, ophaling van oude batterijen en spaarlampen, enz.

Kopers en huurders verwachten een oplossing. En liefst vandaag. Bringme biedt uitkomst en neemt elke dag 
zorgen uit handen van gezinnen zodat ze meer tijd hebben voor wat echt belangrijk is.

Meer en meer vastgoedontwikkelaars en ontwerpers integreren de Bringme Box standaard in al hun gebouwen 
en verhogen op die manier de waarde én aantrekkelijkheid van hun projecten. En u?“

 Jo Vandebergh, Founder & CEO Bringme

Park070 verdient een 
Bringme Box



Bringme Box: 
tijd voor de brievenbus 2.0. 

Hotelgevoel in eigen huis.

Nooit meer een levering missen? Check. Nooit meer 
aanschuiven in een postkantoor om een miskoop te 
retourneren? Check. Nooit meer de pakketjes van 
de afwezige buren in ontvangst nemen? Check. 
Geen koeriers meer die willekeurig aanbellen om het 
gebouw binnen te komen of ronddwalen in de gan-
gen? Check. Niet meer wachten aan de kassa en zeu-
len met boodschappen? Check. 

24/7.

De Bringme Box is altijd beschikbaar. Dankzij het Last 
Inch Operating System (LIOS) kan elke leverancier 
en koerier op elk moment bij de Bringme Box terecht 
voor leveringen, boodschappen en ophalingen.

Veilig.

Via LIOS kan op elk moment worden nagegaan wie 
wanneer iets geleverd of opgehaald heeft. En dat is 
nog niet alles, de toegang kan ook beperkt worden tot 
uitsluitend de personen die het gebouw binnen mo-
gen. Convenience en veiligheid gaan hand in hand. 

One Key Access.

LIOS zorgt er ook voor dat de Bringme Box geen 
stand- alone oplossing is tussen alle andere systemen 
in een gebouw. Concepten zoals One Key Access 
worden door LIOS ondersteund zodat bewoners met 
één sleutel toegang hebben tot het volledige gebouw 
én de Bringme Box. 



Elke bewoner kan de handige Bringme App gratis downloaden. Zowel voor smartphone als tablet. 
Of gewoon op de computer via app.bringme.com. 

Bringme App: 
uw automatische conciërge.  

LIOS 
Het door Bringme ontwikkelde Last Inch Operating System automatiseert de logistieke 
handelingen die elk gezin liever kwijt dan rijk is. LIOS maakt het mogelijk om altijd, overal en 
zonder problemen dingen te ontvangen, verzenden, retourneren, overhandigen en uitwisselen. 
Volautomatisch. Veilig. En ordelijk.

Altijd uw persoonlijke
QR-code bij de hand. 
Met de persoonlijke QR-code in de 
app hebben uw bewoners eenvoudig 
toegang tot de box.

Altijd op 
de hoogte. 
Via het home-scherm blijven bewoners 
in real-time op de hoogte van de status 
van elke logistieke handeling.



Premium 
Package. 

Demo on site.
Voordat u met de Bringme Box van start gaat, en indien er minstens 2  
bewoners  zich hebben ingeschreven wordt er een live demo 

georganiseerd en helpt het Bringme promoteam uw bewoners op weg met Bringme. 
Bovendien wordt de Box Mayor onderricht tot Bringme expert.

Bringme Key.
Met de Bringme Key is toegang tot de box nóg makkelijker. 
Deze sleutelhanger met NFC-technologie is beschikbaar voor
alle gebruikers en vormt een handig alternatief voor het scannen van 
de QR-code. U heeft niet eens een smartphone nodig. Bringme voorziet 
2 Bringme Keys per entiteit.

howtobringme.com
Elke Bringme Box komt met een gepersonaliseerde webpagina voor uw residentie. 
Op howtobringme.com/naamresidentie kunnen bewoners en huurders terecht met 
al hun vragen over deze nieuwe service. 


