
 

CRISP IS DÉ NIEUWE ONLINE VERSMARKT IN BELGIË  
SUCCESVOLLE APP-ONLY FORMULE LEVERT KWALITEITSBOODSCHAPPEN AAN HUIS 
 
Antwerpen, 15 juni 2022 – Crisp, de nieuwe online versmarkt met als baseline ‘serieus 
goed eten’, komt naar Vlaanderen. De super gebruiksvriendelijke app maakt 
kwaliteitsproducten van meer dan zevenhonderd leveranciers bereikbaar voor iedereen, 
en steekt na groot succes in Nederland nu de grens over. Met een hoofdvestiging in 
Antwerpen, een gloednieuw distributiecentrum in Bornem en een sterk lokaal Belgisch 
aanbod, bezorgt Crisp vanaf nu in heel Vlaanderen. Wie voor 22.00 uur bestelt, heeft zijn 
boodschappen de volgende dag in huis. Ook op zondag. 
 

 
 
Wat is Crisp?  
Het is geen geheim: in Vlaanderen houden we van goed en lekker eten, het liefst elke dag. 
Maar in de dagelijkse drukte is dat vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Voor mensen die 
smaak belangrijk vinden, maar er niet altijd de tijd voor hebben, is er nu Crisp. Zo genieten 
klanten toch élke dag van goed eten. Precies die producten die ze zelf in het weekend op de 
versmarkt zouden uitzoeken.  
 
Crisp biedt een ruim assortiment aan dagelijkse kwaliteitsboodschappen. Kraakverse 
groenten en fruit, kakelverse eieren, duurzaam vlees, dagverse vis, maar ook meer dan 60 
soorten kaas en heerlijke Belgische bieren. Persoonlijk ingekocht bij 700 kleinschalige 
leveranciers. Alles wat dagelijks vers en in het seizoen moet zijn, komt zonder omwegen van 
zo dichtbij mogelijk. Blinkend witte asperges, lijngevangen pladijs en de grootste mosselen 
uit de Oosterschelde, maar ook Belgische faire melk en aardappels van The Potato Chef uit 
Tielt zijn in een oogwenk in huis. Voor andere verwennerijen kiest Crisp de 
kwaliteitsproducten van de plek waar de smaak het allerbest is: gedroogde pasta’s uit 
Napels, fijne kazen uit Frankrijk, visspecialiteiten uit Spanje, maar ook koffiecups van 
Antwerpse branderij Vascobelo. 



 
 
Vers, lekker, snel geleverd 
Er is aan alles gedacht om het klanten zo gemakkelijk mogelijk te maken. De app werkt 
intuïtief, oogt verzorgd en voelt overzichtelijk. Ook de service is uitmuntend: er wordt 
zeven dagen per week geleverd door eigen bezorgers in heel Vlaanderen en wat voor 
22.00 uur besteld is, wordt de volgende dag op afspraak thuisbezorgd. En mocht er toch 
iets zijn, dan heeft Crisp een klantendienst waar je op kunt vertrouwen. Voor alle 
verpakkingen wordt er tenslotte zo weinig mogelijk plastic gebruikt en wordt zoveel 
mogelijk gerecycled.  
 
Tom Peeters, medeoprichter & CEO: “Als vader van twee jonge kinderen vond ik het een 
uitdaging om elke dag vers, lekker en gezond eten op tafel te krijgen. Uit die nood en de 
liefde voor goed eten is Crisp ontstaan, waarmee we zoveel mogelijk mensen helpen om 
élke dag vers, lekker, smaakvol en verantwoord eten op tafel te zetten. En een Vlaming, 
die weet als geen ander wat serieus goed eten is. We hebben oog voor de kwaliteit waar 
de Vlaming naar zoekt, kopen rechtstreeks in bij kleine boeren en producenten en 
bezorgen het tot aan je deur.”  
 
In Nederland werd Crisp de meest bekroonde boodschappenservice op het gebied van 
service, design en kwaliteit en vertienvoudigde het bedrijf in de afgelopen twee jaar. De 
app werd in drie jaar tijd door meer dan 750.000 mensen gedownload. “We hebben er 
hard aan gewerkt om de app, op basis van eigen technologie en met bijbehorende 
infrastructuur te perfectioneren,” vervolgt Peeters. “In de gebruikerservaring en onze 
service moet alles kloppen. We leveren kwaliteit aan huis en doen wat we beloven: we 
bezorgen wanneer het uitkomt, met eigen bezorgers, in een tijdvak van een uur en op 
een kwartier nauwkeurig. We zijn er trots op dat onze klanten hiervoor terugkomen: 85% 
van de bestellingen zijn herhaalaankopen. Met dat fundament zijn we nu klaar om Crisp 
aan Vlaanderen voor te schotelen.” 



 
De app van Crisp is vanaf nu te downloaden via www.crisp.app 
_ 
 
Over Crisp 
Crisp is de online versmarkt voor elke dag, opgericht in Nederland in 2018 en vanaf juni 2022 
actief in Vlaanderen. De service is app-only, en voor 22.00 uur besteld is de volgende dag in 
huis. Het assortiment bestaat uit producten afkomstig van meer dan 700 veelal lokale en 
kleinschalige boeren, kwekers en producenten. Crisp is opgericht door Tom Peeters, Michiel 
Roodenburg en Eric Klaassen. Samen met het team is het de missie van Crisp om serieus goed 
eten bereikbaar te maken voor meer mensen. De Belgische vestiging van Crisp is gevestigd in 
Antwerpen, het distributiecentrum in Bornem.  
 
Over de oprichters  
Crisp is in 2018 opgericht door Tom Peeters, Michiel Roodenburg en Eric Klaassen. Tom was 
co-founder van Westwing, de succesvolle internationale e-commerce formule voor 
interieuritems die in 2018 naar de beurs ging. Eerder was hij medeoprichter van de Restaurant 
Week. Michiel heeft 10 jaar ervaring bij Ahold Delhaize. Eric was oprichter en directeur van een 
toonaangevend digital strategy advieskantoor en in die hoedanigheid medeverantwoordelijk 
voor de uitbouw van enkele van de meest toonaangevende apps en digitale marktplaatsen in 
Europa. Samen met het team van Crisp delen ze een honger naar innovatie en goed, lekker 
eten.  
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