
handleiding

hang mij bij de deur of balie!



Voor je begint

hallo@homerr.com
020 - 261 73 89

De Homerr app is ingericht met verschillende controlemomenten. Zo krijg jij op de nodige 
momenten een reminder als jij iets bent vergeten of als er een actie nodig is. Iedere keer 
als jij een pakketje succesvol in-of uitscant, krijg jij een bevestigingsscherm te zien dat 
zegt: ‘Whoohoo!’. Twijfel jij of het proces volledig is afgerond? Dan kun jij dit als controle 
gebruiken. Gebruik deze handleiding voor een overzicht van de handelingen.

Vind jij het toch handig om een video te zien waar onze Homerr trainer het voor doet? Ga 
dan naar www.homerr.com/trainingen. Daar wordt stap voor stap uitgelegd hoe het werkt.

Vragen kun jij stellen via de Homerr app. Open de app, klik op ‘meer’ en vervolgens op 
‘feedback’. 

Je kunt ons ook bereiken op: 

Afmetingen 
Pakketten mogen alleen geaccepteerd worden als ze in de Homerr zak passen. Let op: een 
pakket mag niet zwaarder zijn dan 10 kg.



… komt halen
Klant

… komt brengen
Stap 1.

Klik in de Homerr app op ‘klant’ en dan 
‘komt brengen’. Scan de QR code of 

de code op het retour fomulier.

Stap 2.
Plak de Homerr barcodesticker op het 

pakket en scan de barcode. 

Stap 3.
Bij het inscannen van het eerste pakket 

krijg je een melding dat er nog geen 
zakcode is gescand. Scan een tie-wrap 

en bewaar deze bij de zak. Voor het 
eerstvolgende pakket dat jij scant, hoef 

je enkel aan te geven of het pakket in 
de openstaande zak past of niet. Past 
het pakket niet meer in de zak? Geef 

dat dan aan bij het inscannen. Sluit 
de volle zak met de desbetreffende 

tie-wrap en open een nieuwe zak zoals 
hierboven omschreven.

Stap 1.
Vraag de naam van de geadresseerde 
en een ID bewijs ter controle. Klik 
in de Homerr app op ‘klant’ en dan 
‘komt halen’. 

Stap 2.
Zoek het pakket, scan de barcode sticker 
en laat klant tekenen voor ontvangst. 

Stap 3.
Klik op verder tot het ‘Whoohoo!’ scherm 
verschijnt



… komt brengen
Koerier
… komt halen

Stap 1.
Sluit de zak af met de bijbehorende tie-
wrap. Klik in de Homerr app op ‘koerier’ 
en dan op ‘komt halen’.

Stap 2.
Scan de zak uit met bijbehorende 
tie-wrap. Doe dit pas wanneer de 
koerier er is. 

Stap 3.
Noteer de naam van de koerier en laat 
de koerier een handtekening plaatsen 
in de Homerr app. Klik op ‘verder’. 

Stap 1.
Verwijder de tie-wrap van de geleverde zak 

(deze tie-wrap hoef je niet in te scannen). 
Pak de zak uit. De lege zak kan opnieuw 

gebruikt worden. 

Stap 2.
Open de app en klik op ‘koerier’ en dan 
op ‘komt brengen’. Scan alle pakketten 

individueel en klik op verder. De app 
controleert of alle pakketten die in de zak 
zouden moeten zitten, zijn ingescand. Als 

één of meerdere pakketten nog niet correct 
zijn ingescand, geeft de app een notificatie 

met instructies. Zodra het ‘Whoohoo!’ 
scherm te zien is, zijn de pakketten 

juist gescand.

Stap 3.
 Klik op verder tot het ‘Whoohoo!’ scherm 

verschijnt



… komt brengen
Wat doe ik als …

… een pakket niet binnen 14 dagen wordt opgehaald?

Er komt automatisch een rood klokje bij ‘orders’ te staan als een pakket na 
14 dagen nog niet is opgehaald. 

Stap 1. 
Klik op ‘orders’. Deze knop vind je links onderin het scherm. 

Stap 2. 
Ga naar het overzicht ‘voor de klant’. Klik op het rode symbool dat naast de 
pakketcode staat en geef aan dat het pakket nog aanwezig is.

Stap 3. 
Scan de barcode van het pakket. Stop het pakket in de zak als er nog een zak 
open is of open een nieuwe zak en scan hiervoor een nieuwe tie-wrap.

… een pakket verkeerd is geleverd door de koerier? 

Pakketten die verkeerd zijn geleverd door de koerier krijgen gelijk een 
retourstatus. Bij ‘orders’ staat een overzicht van de pakketten die bij jou zijn 
geleverd. Een pakket dat verkeerd geleverd is, wordt aangeduid met een rood 
pakket symbool. Om dit pakket retour te sturen dienen bovenstaande drie
stappen te worden gevolgd.



Wat doe ik als …
… een pakket in het systeem staat dat niet meer aanwezig is. 

Heeft het pakket een rood symbool en ligt het niet meer op jouw locatie? Klik 
dan op het rode symbool en geef aan dat het pakket niet meer op locatie ligt. 
Selecteer vervolgens de oorzaak die van toepassing is en volg de stappen in de 
applicatie.

… een klant een pakket weigert. 

Scan de barcode sticker bij ‘klant komt halen’ en klik op ‘klaar’. Bovenin in 
het scherm kun jij aangeven dat de klant het pakket niet accepteert. Kies 
vervolgens de reden van weigeren. Volg stap 3 van de vorige pagina om het 
pakket te retourneren. 



Veelgestelde vragen
Hoe kan ik mijn vergoeding laten uitbetalen? 
Dit werkt voor BuurtPunten en ServicePunten verschillend. Als Buurtpunt; open de Homerr app en 
klik op ‘financieel overzicht’. Klik vervolgens op ‘storten’ om een verzoek tot uitbetaling in te dienen. 
De vergoeding moet minimaal € 25,- zijn om te kunnen storten. Klik jij voor de 4de van de maand 
op uitbetalen? Dan ontvang je rond de 7de een factuuroverzicht en wordt het bedrag diezelfde 
maand rond de 17de gestort. Als Servicepunt hoef je niet handmatig op ‘storten’ te klikken. Jij wordt 
automatisch maandelijks rond de 17de uitbetaald.

Hoe geef ik een vakantie of andere absentie door?
Jij kunt jouw afwezigheid eenvoudig doorgeven via de Homerr app. Klik op ‘meer’ en vervolgens op 
‘vakantie’. Hier kun jij de periode aangeven wanneer jij afwezig bent. 

Belangrijk! Een afwezigheid tot en met vier dagen moet minimaal twee weken van te voren worden 
doorgegeven. Een afwezigheid langer dan vier dagen moeten minimaal vier weken van te voren 
worden doorgegeven. Zo wordt voorkomen dat er geen pakketten meer blijven liggen.

Hoe maak ik een particuliere zending aan?
Open de Homerr app, klik op ‘meer’ en vervolgens op ‘referral’. Daar vind jij jouw persoonlijke 
QR-code. Laat de klant deze QR-code scannen d.m.v. de camerafunctie. De klant volgt een aantal 
stappen. Zodra de stappen zijn afgerond ontvangt de klant een QR code per mail, die gebruikt kan 
worden om het pakket in te scannen.



Bijzondere barcodes
 

Stap 1. In plaats van de Homerr QR-code scan je bij Zalando pakketjes de barcode 
op het retourformulier (zie groen kader hiernaast). Vervolg daarna alle stappen van 
‘Klant komt brengen’ zoals je gewend bent. 

Stap 2. Er wordt tot slot gevraagd hoe de klant de verzendbevestiging wil krijgen. De 
klant kan hier zijn/haar e-mail adres invullen voor de track & trace code, of zelf de 
track & trace code overnemen. 

Pakketjes van Vinted kunnen ook uit Frankrijk komen of juist daarheen worden verstuurd.
De klant van Vinted moet bij het versturen van pakketjes (NL➝FR) het label uitprinten en op 
het pakket plakken. Dit label is nodig zodat de logistieke partner van Vinted in Frankrijk het 
pakketje kan bezorgen. Let hier goed op. Vinted informeert haar klanten hier ook over.
 
Jij hoeft daarbij niets anders te doen, zoek enkel de QR-code/barcode met het Homerr 
logo en scan deze.

FRANCO

AVGPostNL Pakketten

Zalando Retouren
Antwoordnummer 25000

5140 WR

Geldig tot 100 dagen na uitgifte

Collo 1 van 1

1041040060342218

*35SEAGK015797894*



0nline trainingen
Op onze website leggen wij alles nog eens goed uit in onze 
trainingsvideo’s. Onze Homerr trainer laat jou zien hoe het 
precies werkt als jij pakketten in- of uit scant en als de koerier de 
zak komt halen of brengen. 

Ga naar www.homerr.com/trainingen of scan onderstaande 
QR-code om de video’s te bekijken.



Succes en veel  
plezier!


