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CRISP MAAKT EEN FEESTJE VAN VERS KOPEN 
ONTMOET DE NIEUWE NEDERLANDSE ONLINE VERSSUPERMARKT: VIA APP BESTELD, DE VOLGENDE DAG BEZORGD 

 
Amsterdam,14 november 2018 
 
Vandaag lanceert een team van enthousiaste food- en techliefhebbers het resultaat van een 
half jaar keihard werken en heel veel proeven: Crisp, de Nederlandse online supermarkt voor 
kwaliteitsproducten. De supersnelle app maakt de lekkerste en beste verse producten van meer 
dan tweehonderd leveranciers bereikbaar voor iedereen die van goed eten houdt. Crisp 
bezorgt in heel Nederland, en wie voor 22.00 uur bestelt heeft z’n met zorg gekozen producten 
de volgende dag in de keuken.  
 
Wat is Crisp? 
Crisp is een online supermarkt die zonder omwegen goed en lekker eten bezorgt en er een 
feestje van maakt. De producten van Crisp zijn vers, in het seizoen en goed geprijsd omdat er 
rechtstreeks wordt ingekocht bij kleine makers en kwekers die precies weten wat ze doen. Crisp 
onderscheidt zich door te kiezen voor kwaliteit, een goede prijs en lekker. Er wordt in heel 
Nederland geleverd, zes dagen per week en voor 22.00 uur besteld is de volgende avond in 
een 1-uurs tijdvak thuisbezorgd. Crisp is de eerste app-only verssupermarkt van Nederland. 
 
Vers, lekker, snel en speciaal 
Er is een ruim assortiment in groente, fruit, verse vis, handgemaakte verse pasta’s, meer dan 
zestig kazen, tachtig wijnen, knapperige croissants en award-winning pannenkoeken. Via de 
app van Crisp zijn versproducten verkrijgbaar van meer dan tweehonderd verschillende 
leveranciers, waaronder ook kleine gespecialiseerde lokale middenstanders. Zo komen de 
mosselen uit Zeeland van familiebedrijf Neeltje Jans, de witlof van teler Huisman uit 
Benningbroek, pizza’s vers gemaakt door pizzabakker Ted uit Heerhugowaard, handgemaakte 
worstenbroodjes van bakker Remco Beekman uit Brabant en versgebakken brownies van 
Jordy’s Bakery uit Rotterdam waar op zaterdag rijen voor de deur staan. Er is aan alles gedacht 
om het de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, de app is snel, aantrekkelijk en overzichtelijk, 
een bestelling kan al de volgende dag geleverd worden in een zelf gekozen tijdvak en voor de 
verpakking wordt er gelet op het zo min mogelijk gebruiken van plastic en zoveel mogelijk 
recyclen. 
 
Tom Peeters, co-Founder & CEO: “Als vader van twee jonge kinderen is het een uitdaging om 
iedere dag vers, lekker en gezond eten op tafel te krijgen. Onze missie is om dit voor meer 
mensen bereikbaar en gemakkelijk te maken. De ervaring bij Crisp moet een feestje zijn, van 
bestellen tot de bezorging en het uitpakken van je boodschappen. Wij zien dat mensen niet 
alleen veranderen hoe ze shoppen, maar ook wat ze kopen. Zo blijkt uit recent onderzoek van 
de Rabobank en GfK dat 95% van de Nederlandse consumenten zegt meer aandacht te geven 
aan gezondheidsaspecten tijdens boodschappen doen. Dat merk ik ook in mijn vriendenkring 
en bij mij thuis. De bron van voedsel is weer terug in beeld.” 
 
Oprichters 
Crisp is in april 2018 opgericht door Tom Peeters, Michiel Roodenburg, René Bink en Eric 
Klaassen. Tom was co-founder van Westwing, de succesvolle internationale e-commerce 
formule die onlangs naar de beurs ging. Michiel heeft 10 jaar ervaring bij Ahold. René is 
opgegroeid op een boerderij en was oprichter en directeur van groothandel in lokale 
versproducten, StreekSelecties BV. Eric startte het digital strategy advieskantoor BLOOM en in 
die hoedanigheid mede-verantwoordelijk voor de groei van enkele van de meest 
toonaangevende apps en digitale platformen in Nederland. Samen met het team van Crisp 
delen ze een hang naar innovatie en goed, lekker eten.  
 
De app van Crisp is vanaf nu te downloaden via www.crisp.nl 
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Crisp is dé online supermarkt voor versproducten opgericht in april 2018 en gelanceerd in november 2018. De service is 
app-only, bezorgt landelijk en voor 22:00 besteld is de volgende dag in huis. Het assortiment bestaat uit producten 
afkomstig van meer dan tweehonderd boeren, kwekers en makers. Crisp is opgericht door Tom Peeters, Michiel 
Roodenburg, René Bink en Eric Klaassen. Samen met het team is het de missie van Crisp om betere kwaliteit eten 
bereikbaar te maken voor meer mensen. Het hoofdkantoor van Crisp is gevestigd in Amsterdam.  


