
’s-Hertogenbosch, 3 november 2008 
 
RoboPos opent voordelige en gemakkelijke winkel in ‘s-Hertogenbosch 
Robotwinkel en website met 1500 producten 24 uur per dag open 
 
Een nieuw winkelconcept onder de naam RoboPos heeft zijn deuren geopend op de 
onderwijsboulevard in ’s-Hertogenbosch. Het bijzondere is de combinatie van een 
webshop www.robopos.com en een volledig geautomatiseerde winkel. 
Men kan de winkel binnen lopen om producten te bekijken en te kopen, via de website 
producten bestellen en thuis laten bezorgen of een internetbestelling met een code af te 
halen in de winkel.  
 
Serviceafdeling 
Er is een klantenserviceafdeling opgezet om uitleg te geven aan klanten, eventuele 
vragen te beantwoorden en garantiegevallen goed af te handelen. 
 
Aanbieden van technologie aan retailers 
De RoboPos shop en bijbehorende software wordt ook gebruikt als demonstratiesite om 
de technologie te demonstreren en aan te bieden aan geïnteresseerde retail bedrijven. 
 
Assortiment en prijsstelling 
RoboPos wil de moderne, prijsbewuste ‘moment’ consument met een druk leven helpen 
om snel en voordelig te shoppen. Met deze robotwinkel wil RoboPos inspelen op de 
wensen van de moderne consument. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat mensen die 
op internet winkelen zich storen aan de verzendkosten en levertijd van producten. 
RoboPos biedt de mogelijkheid 24 uur per dag voordelig te shoppen net als via een 
webshop zonder verzendkosten en levertijd, aldus Frank van der Vaart van RoboPos. Om 
van maandag t/m zaterdag 24 uur per dag toegang te krijgen dient men zich wel even 
gratis te registreren op www.robopos.com. 
 
RoboPos neemt om te beginnen zo’n 1.500 producten in het assortiment op het gebied 
van Elektronica, Muziek, Boeken & Films, Games & Consoles, Speelgoed, Huis & Tuin, 
Kantoor & Computer, Eten & Drinken, Persoonlijke Verzorging en Cadeautips.  
Bij de bepaling van het assortiment is gekozen voor sterke merken die de best verkochte 
producten van het moment vormen. Omdat RoboPos personeelkosten bespaart, zullen 
producten voordelig worden aangeboden. 
Dagelijks zijn er aantrekkelijke aanbiedingen en 24uurs aanbiedingen voor klantenpas 
houders. 
 
 
 


