
Van Gelder groente & fruit is een oer-Hollandse, 
maar toch hypermoderne AGF-leverancier. Het 
draait bij het familiebedrijf al ruim 65 jaar om 
het leveren van dagverse aardappelen, groente 
en fruit (AGF). De grootste klantengroep van Van 
Gelder is de Horeca. Wat vandaag geplukt wordt, 
moet morgen op het bord liggen.

Klant
Van Gelder Groente & Fruit

Platform
B2B en B2C

Landen
Actief in 3 landen

Klant sinds
2017

Achtergrond

Business case

Van Gelder gebruikte diverse systemen (website, 
webshop, extern bestelsysteem (inOne) en self 
service platform). De strategie wilden ze 
aanpassen per fase van de klantrelatie/doelgroep 
(klanten vs. potentiële klanten). Van Gelder zocht een 
e-commerce platform dat de klant faciliteert in alle 
fases van de klantrelatie (customer journey) en een 
actieve partner die continu het (standaard) 
platform doorontwikkelt en nieuwe specifieke 
functionaliteiten kan realiseren. Het platform moest 
beschikken over een CMS en een geïntegreerd PIM.

Dé optimale B2B customer journey



Dankzij Cloudsuite hebben we een e-commerce platform waarmee 
we de volledige customer journey kunnen faciliteren. Prospects en 
klanten krijgen andere content te zien waarbij gestuurd kan 
worden op andere conversiedoelstellingen. Klanten waarderen 
het bestelgemak dat het platform biedt. Niet voor niets komt maar 
liefst 99% van de orders binnen via dit kanaal.
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De resultatenFood-specifieke 
functionaliteiten
Binnen de webshop van Van Gelder 
spelen gebruiksgemak, snelheid en 
inspiratie een belangrijke rol. 
Ook ondersteunt CloudSuite food-
specifieke functionaliteiten, zoals het 
tonen van groenten in verschillende 
verschijningsvormen. Verder is de 
levertijdenfunctionaliteit volledig 
vernieuwd in de nieuwe webshop van 
Van Gelder. Hiermee heeft een klant altijd 
inzicht in welke dag een artikel/bestelling 
geleverd kan worden. 
Vervolgens kan een klant zelf per 
product een gewenste leverdatum kiezen 
en worden orders gesplitst op basis van 
leverdata. Daarnaast is de bestellijsten 
functionaliteit uitgebreid, waarbij 
klanten de bestellijst (tijdelijk) kunnen 
wijzigen en de volgorde binnen de 
bestellijst kunnen aanpassen. 
Ook kan de bestellijst met andere 
gebruikers van dezelfde klant worden 
gedeeld.

Op dit moment komen 98,4% van alle 
bestellingen binnen via de 
webshop wat heeft geresulteerd in bijna 
500.000 online orders met meer dan 
5.000.000 orderregels. E-commerce is 
meer dan alleen een online aankopen 
doen. Met het complete CloudSuite 
e-commerce platform heeft Van Gelder 
één plek om de volledige klantrelatie te 
kunnen faciliteren.

Integraties

• ERP-systeem (RAW Real Dolmen)
• API-integratie (BizTalk)
• OCI koppeling
• Punch-out (Birchstreet)
• Payment Service Provider (PAY.)
• Marktplaatsen (Channable)


