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SNELHEID Brunsting: ‘Mensen tijd 
teruggeven, dat is wat Getir doet. 
Men kan via de Getir-app alledaagse 
supermarktproducten bestellen, die 
vervolgens zo snel mogelijk worden 
bezorgd door onze flitsbezorgers die 
daarbij gebruik maken van e-bikes en 
e-scooters. Getir begon in 2015 in Turkije, 
waar het inmiddels in veertig steden 
actief is, en ging in januari 2021 in Groot-

Brittannië van start. Op het Europese 
vasteland had Amsterdam in mei de 
primeur, enkele weken later gevolgd door 
Parijs, Berlijn en andere Europese landen 
en steden. Inmiddels heeft Getir ook 
met veel succes de Amerikaanse markt 
betreden,’
Adhar: ‘Binnen het Getir-concept draait 
alles om de beste consumer experience. We 
beloven onze klanten dat we de bestelde 
boodschappen zo snel mogelijk bezorgen. 
Ruwweg betekent dat binnen vijf tot vijftien 
minuten. Daarvoor hebben we in de steden 
waar we actief zijn een aantal winkels met 
een oppervlak van 150 tot 500 m2 nodig. 
Puttend uit een assortiment van ruim 
duizend producten, dat continu wordt 
afgestemd op het zoek- en bestelgedrag van 
de lokale consument, vormen deze winkels 
van acht uur ’s ochtends tot twaalf uur ’s 
nachts de uitvalsbasis van onze bezorgers.’
Brunsting: ‘Snelheid zit in het DNA van 
Getir. Dat zie je terug in ons concept en in 
onze expansie. In iedere nieuwe stad waar 

we beginnen, moet de vastgoedwereld in 
het begin even aan ons tempo wennen. 
Zodra wij een huurcontract hebben 
getekend, willen we er het liefst zo snel 
mogelijk in. Veel processen kosten in 
de vastgoedwereld wat meer tijd dan 
wij gewend zijn. Ook in Amsterdam 
is gebleken dat het altijd goed komt, 
als vastgoedeigenaren en -beheerders 
eenmaal doorhebben wie en wat Getir is.’

PIONIER Brunsting: ‘Boodschappen 
doen en thuisbezorgen bij mensen, in ruil 
voor een marge op de boodschappen en 
bezorgkosten… Als pionier op het gebied 
van flitsbezorgen is Getir inmiddels 
wereldwijd marktleider. Het concept 
heeft navolging gekregen, maar wat 
betrouwbaarheid, kwaliteit, innovatief 
vermogen en efficiëntie betreft kan de 
concurrentie niet aan ons tippen.’
Adhar: ‘Voor vastgoedeigenaren is het goed 
om te weten dat Getir in alle opzichten een 
betrouwbare, kapitaalkrachtige partij is, die 
de gemaakte afspraken nakomt en op tijd 
betaalt. Als huurder willen we bovendien 
een goede buur zijn, die echt kwaliteit 
toevoegt aan de straat en buurt. Onze keuze 
voor elektrische vervoermiddelen vloeit 
voort uit onze duurzame ambities maar 
betekent heel concreet ook dat er geen 
brommers of scooters stationair staan te 
draaien op de stoep, met alle geluids- en 
stankoverlast van dien.’
Brunsting: ‘Getir wil ook een goede 
werkgever zijn. Onze bezorgers zijn in 
loondienst, worden bovengemiddeld 
betaald en kunnen tussen de ritten door 
pauzeren, wat eten en drinken en chillen 
in de aparte ruimte waar iedere winkel 
over beschikt. Alle scooters en fietsen zijn 
bovendien voorzien van bakken, zodat de 
bezorgers geen zware tassen op hun rug 
hoeven te dragen.’

EXPANSIE Brunsting: ‘We zijn in 
Amsterdam begonnen met een aantal 
winkels, in oppervlakte variërend van 150 

Zakelijke 
vooruitblik 2022
 
Wat zijn jouw plannen 
voor 2022?
Fb: Getir op de kaart 
zetten als de nummer 
één flitsbezorger 
wereld-wijd. We zijn 
niet alleen de eerste 
maar ook de grootste 
flitsbezorger ter 
wereld. ik wil graag dat 
iedereen dat weet.
Ma: Getir verder 
uitrollen in Nederland. 
Werken aan de 
groei, nationale 
naamsbekendheid en 
landelijke dekking.
Grootste uitdaging?
Fb: Het bijhouden van 
onze enorme groei, 
zowel in het aantal 
locaties, personeel 
als de bestellingen. 
We gaan met zo’n 

’s Werelds eerste flitsbezorger van boodschappen, Getir, 
begon de verovering van het Europese vasteland eind mei 
in Amsterdam. Sindsdien gaat het ook in Nederland heel 
hard. General Manager Florian Brunsting en Real Estate 
Expansion Manager Mounir Adhar lichten het concept 
en de expansieplannen toe, inclusief de behoefte aan 
panden voor de lange termijn van 150 tot 500 m2.

sneltreinvaart, om dat 
in goede banen te leiden 
zonder onze sterke en 
doelgerichte cultuur te 
verliezen is een grote 
uitdaging.
Ma: voorkomen dat 
onze groei afremt.
Wat ga je komend jaar 
anders aanpakken?
Fb: We hebben 
afgelopen jaar veel 
geleerd. volgend jaar 
gaan we dat gebruiken 
om nog sneller uit te 
breiden.
Ma: Dit jaar hebben 
we Getir succesvol 
gelanceerd in 
amsterdam. een 
aantal maanden later 
lanceerden we in 
Den Haag en leiden. 
komend jaar wil ik 
nog we sneller nieuwe 
steden lanceren.

tot 500 m2. In verband met de bevoorrading 
vanuit onze distributiecentra, moeten 
ze zich op de begane grond bevinden en 
centraal gelegen en goed bereikbaar zijn.’
Adhar: ‘In iedere stad waar we actief zijn, 
streven we naar een netwerk van winkels 
waarmee we de stad dusdanig afdekken 
dat we onze belofte kunnen waarmaken: 
bezorging binnen vijf tot vijftien minuten. 
In navolging van Amsterdam is Getir 
inmiddels ook in Leiden, Den Haag en 
Rotterdam van start gegaan. De komende 
maanden zullen we verder uitbreiden naar 
steden met meer dan 100.000 inwoners. 
Belangrijk om te weten is dat iedere keuze 
van Getir voor een stad er één is voor de 
lange termijn. We komen om te blijven.’
Brunsting: ‘We zijn in Amsterdam 

PersooNlijke 
vooruitblik 2022

Wat ga je anders doen 
dan in 2021? 
Fb: ik houd van 
sportieve uitdagingen: 
voordat ik bij Getir 
begon heb ik nog 
een ultratrail van 115 
kilometer gerend door 
de Zwitserse alpen. 
Met het lanceren en 
uitbreiden van Getir 
is het trainen er bij 
ingeschoten. volgend 
jaar wil ik graag weer 
meer tijd nemen om te 
sporten.
Ma: bewustwording 
in voeding. ik wil een 
challenge aangaan om 
1 maand of langer een 
vegan dieet te volgen.

Grootste les uit 
2021? 
Fb: Hoe ik mezelf 
motiveer om door te 
gaan bij tegenslagen. 
tijdens de ultramarathon 
liep ik uren in de regen, 
over bergpassen met 
sneeuw, en in m’n eentje. 
er zaten meer dan 
8.500 hoogtemeters 
in het parcours, dat 
is de hoogte van de 
Mount everest. op die 
momenten leer je jezelf 
kennen en manieren 
te vinden om door te 
blijven gaan, ook als het 
zwaar is. eén belangrijk 
onderdeel daarvan is 
het opbreken van je 
grote doel in kleine 
stukken. Dat helpt je te 
focussen op je volgende 
kleine doel. al die kleine 
doelen samen vormen 
uiteindelijk het geheel.

MouNir aDHarFloriaN bruNstiNG

begonnen met vijf winkels, een aantal 
dat inmiddels flink is uitgebreid. In alle 
steden waar we beginnen zie je dat de 
vraag naar onze dienstverlening zo groot 
is, dat we het nauwelijks kunnen bijbenen. 
Behalve door de krappe arbeidsmarkt, 
wordt onze groei ook getemporiseerd 
door de beschikbaarheid van voldoende 
geschikte locaties. Ik ben ervan overtuigd 
dat vastgoedeigenaren en – beheerders ons 
steeds vaker uit zichzelf zullen benaderen, 
naarmate duidelijker wordt dat Getir een 
succesvol, solide en betrouwbaar bedrijf en 
huurder is waarmee je graag voor de lange 
termijn in zee gaat.’


