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Eigen productie, 
snel schakelen, innovatief  
in opvolgen en aanbieden 
van nieuwe trends en 
ontwikkelingen

Taartenwinkel.nl is de online banketbakker van 

Nederland. Alle taarten komen uit eigen bakkerij. 

Hierdoor kan het bedrijf snel schakelen en is het 

innovatief in het opvolgen en aanbieden van 

nieuwe trends en ontwikkelingen.

De online banketbakker brengt wensen van 

klanten direct in vervulling. Hierdoor biedt 

Taartenwinkel.nl niet alleen de lekkerste taarten, 

maar vooral ook een leuke ervaring. Dit met de 

ambitie om de lekkerste en meest servicegerichte 

webwinkel van Nederland te zijn en te blijven. 
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De wens 
van de klant

Goed gekoelde taart
Taartenwinkel.nl maakt haar taarten 
in de ochtend. Die worden binnen  
24 uur door heel Nederland bezorgd. 
De taarten moeten maximaal 7ºC  
zijn wanneer ze worden geleverd bij 
de klant. Zo blijft een taart van hoge 
kwaliteit het lekkerst. Na aflevering 
kan de taart nog enkele uren buiten 
de koelkast worden bewaard.

Duurzame oplossing
Duurzaamheid is heel belangrijk voor 
Taartenwinkel.nl. Daarom zocht het 
bedrijf een alternatief voor het 
gekoeld transport met een koelmotor. 
Ook het waterverbruik bij het 
schoonmaken van niet-duurzame 
isolatiedozen, waarin de taarten 
werden afgeleverd, moest worden 
verminderd. 

Een feestelijke uitpak beleving
Een taart wordt vaak besteld bij een 
feestelijke gelegenheid, zoals een 
verjaardag, bedrijfsfeest of huwelijk. 
Ook als bedankje wordt vaak taart 
gekozen. Het is daarom belangrijk 
om een verpakkingsmateriaal te 
kiezen dat behalve een duurzame 
oplossing ook een feestelijke 
uitstraling biedt.

Onze oplossing

De oplossing bleek een combinatie van een 
mooie doos op maat, duurzame koelelementen 
van Recycold en het thermische verpakkings-
materiaal van Ranpak.

Ranpak levert de WrapPak® Protector. Deze kon 
makkelijk worden geplaatst in de bakkerij van 
Taartenwinkel.nl. 

De taarten worden ingepakt met gegolfde papie-
ren pads. Deze worden geproduceerd op basis 
van de hoeveelheid bestelde taarten. 
Door deze verpakkingsoplossing bespaart  
Taartenwinkel.nl ruimte en kunnen ze beter 
inspringen op seizoenspieken.

4 5



RANPAK CASE STUDY TAARTENWINKEL.NL

Met deze thermische, duurzame 

totaaloplossing hebben we voor ons product 

en onze dienst een goede bezorgoplossing. 

Dit zorgt voor blije en tevreden klanten.

Eric van Noort | Eigenaar

Het resultaat voor
de klant 

Blije klanten
Sinds het gebruik van de  
Ranpak verpakkingsoplossing 
zijn er, ten op zichte van het 
eerder gekoelde transport, veel 
minder klachten van klanten. 
De producten blijven tijdens 
het transport koel en onbe-
schadigd. Bovendien ervaart 
de klant een feestelijke uitpak-
beleving.

Duurzame materialen
Het gebruik van de kartonnen 
doos en het Ranpak papier is 
100% duurzaam. Het karton en 
het papier zijn namelijk recycle-
baar. Ook kunnen klanten de 
Recycold koelelementen her-
gebruiken.

Minder opslag
Door het on-demand systeem 
is er in de bakkerij van  
Taartenwinkel.nl minder 
opslagruimte nodig.

Geen retourstroom
Door de recyclebare verpak-
kingsoplossing is er geen 
retourstroom meer. Dit bespaart 
retourkosten en tijd voor het 
schoonmaken en verwerken 
van de eerder gebruikte niet-
duurzame isolatiedozen.
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