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Intell igente afhaalunits
voor bedrijven

www.renzgroup.com

PAKKETKASTENUNITS AFHAALUNITS

Intell igente pakketkastenunits
voor woningbeheer



Beste lezeressen en lezers,

slimme concepten zijn steeds belangrijker voor woningbeheer. Als Europees marktleider voor post- en 
pakketkastenunits spelen wij een belangrijke rol in deze ontwikkeling. Met onze „intelligent boxes“ 
kunnen bewoners van appartementencomplexen probleemloos pakketten ontvangen en verzenden - 
ongeacht de pakketdienst. Ook als er niemand thuis is! 
Wij beheren de meest complexe logistieke processen dankzij up-to-date informatietechnologie. Binnen 
het systeem myRENZbox zijn de huismeester, de bewoners en de pakketdienst optimaal met elkaar 
verbonden. De bediening kan zowel via het Renz-internetportaal, als de myRENZ-app en het touch-
display plaatsvinden. 
Volgens het motto „Industrie 4.0“ proberen wij om de uitdagingen van de digitale transformatie 
ook in onze productie te integreren. Met behulp van intelligente, verbonden systemen willen we de 
mogelijkheden om op maat en volgens specifieke wensen van de klant te kunnen produceren, verder 
optimaliseren. Vanzelfsprekend mogen onze hoge kwaliteit en eersteklas klantenservice daar niet 
onder lijden - ons bedrijf heeft al 90 jaar een naam hoog te houden.
Onze nieuwe brochure toont u de innovaties van Renz in een frisse en moderne vormgeving. 
Wij wensen u veel plezier bij het lezen - en zijn ervan overtuigd, dat ook u hierin de juiste oplossing 
voor uw pand vindt.

Met hartelijke groet, uw

Armin Renz 
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Slim beheer van de groeiende stroom pakketten
Wat maakt Renz-pakketkastenunits zo aantrekkelijk?
myRENZbox – de slimme pakketkastenunit 
Ontvangst en verzending van pakketten 
myRENZbox besturingselementen voor pakketkastenunits
Vergelijking besturingselementen 
myRENZbox internetportaal www.myrenz.com voor beheerders en bewoners
myRENZbox app voor pakketkastenunits
myRENZbox digitaal naamplaatje
Inbouw achteraf / nieuwbouw / sanering
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38  myRENZbox PREMIUM
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kwaliteitskenmerken 
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myRENZbox intralogistiek
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38 %

8 %

54 %

B2CB2B

Overige

De meeste 
pakketten worden 
tegenwoordig 
bij particulieren 
bezorgd: Het aantal 
pakketten voor 
particulieren (B2C) 
heeft in 2015 meer 
dan de helft van het 
totale pakketvolume 
in Duitsland bereikt.

Business-to-business:
Pakketbezorging bij
ondernemingen

Overige gespecialiseerde 
pakketbezorging

Business-to-customer:
Verzending van pakket-
ten door firma’s naar 
particulieren

Slim beheer van de groeiende 
stroom pakketten
De internethandel floreert: Pakketdiensten leveren tegenwoordig dagelijks in heel Europa circa tien miljoen 
pakketten uit, met een duidelijk stijgende tendens (zie grafiek op pagina 5). Met name het aantal pakketten 
dat aan particulieren wordt geleverd stijgt enorm en beslaat inmiddels al meer dan de helft van het totale 
volume bezorgingen (zie hieronder).
 
Met zijn pakketkastenunits voor appartementen- en wooncomplexen reageert Renz op deze groeiende behoefte. 
De slimme oplossingen zorgen ervoor dat elke bewoner heel gemakkelijk vanuit thuis pakketten kan ontvangen 
of verzenden, want er hoeft niemand voor thuis te blijven. 

Renz heeft bezorgprocessen in zijn systeem geïntegreerd. De oplossing is voor alle bezorgers open, overigens 
ook voor omwonende dienstverleners, zoals bijvoorbeeld een stomerijdienst of voor buren en vrienden.

Door de digitale besturing kunnen de verschillend grote vakken dynamisch worden gebruikt, al naar gelang de 
omvang van het betreffende pakket. Hoeveel pakketkasten er nodig zijn, wordt berekend aan de hand van het 
aantal bewoners van het complex en hun individuele behoeften.

Renz biedt nieuwe oplossingen
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Minder beheertaken
Renz-pakketkastenunits bieden ook grote voordelen voor huismeesters: Dankzij de verbinding met het Renz-
internetportaal kunnen de bewoners van een pand centraal geregistreerd worden. In combinatie met een 
brievenbuselement dat van elektronische sloten en digitale naamplaatjes1) is voorzien, vervalt het beheer van 
sleutels compleet. Bovendien hoeven naamplaatjes niet meer moeizaam met de hand te worden vervangen. De 
brievenbussen worden net als de pakketvakken via de myRENZ-App, een elektronische sleutelchip of met een 
PIN-code geopend. Daarnaast krijgen huismeesters via het portaal www.myrenz.com inzicht in de status van de 
units. Zo kunnen zij bijvoorbeeld zien, hoe vaak de pakketkasten worden gebruikt en of het aantal beschikbare 
units nog volstaat. Zo kan er op tijd voor uitbreiding worden gezorgd.

De gebruikersfeedback vanuit wooncomplexen die van een Renz-pakketkastenunit zijn voorzien, laat zien dat 
deze dienstverlening door de bewoners goed geaccepteerd wordt: Het irritante verdwijnen van onduidelijk 
achtergelaten pakketten behoort hier net zo tot het verleden, als overbodige storingen door overbelaste 
bezorgers of door buren die hun pakket willen komen ophalen. Dit verbetert de tevredenheid van huurders 
en vergroot dus ook de woonwaarde.

Renz reageert met slimme technologie op actuele opkomende trends in de woningbouw en bij het beheer 
van woningen. De pakketkastoplossingen van Renz met hun overtuigende serviceaanbod vergroten de 
aantrekkelijkheid van de woningen en daarmee de totale waarde voor de eigenaar. 

Hoge kwaliteitsstandaard
Als gerenommeerd fabrikant maken wij vanzelfsprekend gebruik van hoogwaardige materialen en moderne 
productielijnen, zodat wij garant kunnen staan voor kwalitatief hoogwaardige producten die hun waarde 
behouden, ook als er veel wisselende huurders zijn.

Verhoogt de aantrekkelijkheid en de woonwaarde

1) optioneel

2016 20202012

Pakketbezorging bij particulieren neemt sterk toe: Verwachte ontwikkeling van de KEP-
verzendingsvolumes (koerier, express, pakket) in de B2C tot 2020 in milj. zendingen in Duitsland.

+20 %

+24 %

aantrekkelijkheid van de woningen en daarmee de totale waarde voor de eigenaar. 

+20+20 %

+24 %

%%
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Wat maakt myRENZbox-pakket-
kastenunits zo aantrekkeli jk?

BEWONERBEHEER VAN APPARTEMENTSGEBOUWEN

De woonwaarde verbetert:
Gemakkelijker verhuurbaar en verhoging van 
de woonkwaliteit. 

Klanttevredenheid:
Meer comfort voor de bewoners. 

Online administratie:
Eenvoudig beheer van de administratie via 
het Renz-internetportaal www.myrenz.com.

Elektronisch sleutelbeheer:
Eenvoudig beheer van de administratie via 
het Renz-internetportaal www.myrenz.com.

Renz-digitaal-naamplaatje:
Bij verhuizingen hoeven de tweeregelige 
naamplaatjes niet te worden vervangen.

Individuele configuratie:
Maat en model van de kast bepaalt u als 
klant zelf. 

Achteraf aanpassen en uitbreiden van 
de kasten:
Pakketkast- en brievenbusunits kunnen na-
dien altijd worden aangepast en uitgebreid.

Flexibel en dynamisch:
Door een dynamische toewijzing kunnen de 
pakketkasten door meer bewoners gebruikt 
worden dan dat er kasten zijn.

Veiligheid en discretie:
Veilige en discrete pakketbewaring dankzij 
een elektronische vergrendeling en een erg 
robuuste afwerking.

Interface:
Verbinding met verhuurbeheer-software 
(optioneel).

Ontvangen en verzenden: 
Eenvoudig thuis pakketten ontvangen en 
verzenden, onafhankelijk van openings uren 
en wanneer het u uitkomt.

Integratie van logistieke processen: 
Bezorgen en afhalen voor pakketbezorgers 
mogelijk dankzij de geïntegreerde software en 
de PIN-autorisatie.

Online administratie:
Gepersonaliseerd instellen via het Renz-
internetportaal www.myrenz.com.

Frequente ontvangst: 
Er kunnen meerdere pakketten per dag van 
verschillende pakketdiensten worden bezorgd, 
zonder enige vertraging.

Tijdwinst: 
Geen tijdverlies, omdat er niet naar de filialen 
van pakketdiensten moet worden gegaan.

Milieuvriendelijk: 
Ook het milieu profiteert, als pakketten niet 
nog eens elders opgehaald hoeven te worden, 
maar door de bezorger direct in de pakket-
kastenunit gedeponeerd kunnen worden.

Berichtenfunctie:
Berichten over de bezorging en afhaling van 
leveringen (bij retourzendingen) kunnen 
per e-mail, SMS, Messenger of push-bericht 
worden verzonden.

Verzekering:
Inclusief pakketverzekering voor 2 jaar tot 
€ 600,- per schadegeval.

myRENZ-app: 
Bediening van de pakketkasten met de 
myRENZ-app.

Gegevensbeveiliging:
IoT1)-Security verified
SANS GPEN International Standard

724

1) Internet of Things
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Hoge klanttevredenheid

Alvorens het op de markt te brengen, heeft Renz in heel Duitsland meerdere pilotprojecten gestart 
met pakketkastenunits en de bewoners van de wooncomplexen vervolgens naar hun ervaringen ge-
vraagd. De reacties zijn bijzonder positief: 95 procent van de gebruikers zouden de pakketkastenunits 
zonder meer aan anderen aanbevelen! De commentaren op de sinds de marktinvoering uitgeleverde 
kasten zijn vergelijkbaar.

Dit overtuigt de bewoners volgens een enquête:

Dichtbij, altijd open zonder 
in de rij te staan

Flexibel, simpel,
direct bij de voordeur

Bezorging en retourneren 
op elk gewenst moment 

mogelijk
Berichtenfunctie werkt 

uitstekend Gemakkelijk 
te bedienen

Tijdwinst

Het wachten op 
de pakketdienst 

is voorbij

Onafhankelijk van 
openingstijden

Pakketten hoeven niet meer bij 
buren te worden opgehaald

Eenvoudig en 
effectief

Erg handig voor 
bewoners met 

een baan

Eén plek voor alles,
niet meer apart naar 

de pakketshop

Geen wachttijden,
24 uur per dag 

beschikbaar
Zorgeloze ontvangst 

zonder buren lastig te 
vallen

Geen bel als 
mijn kind 

slaapt

Tijdwinst
Geen wachttijden,

24 uur per dag 

Je hoeft er niet voor 
thuis te zijn
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myRENZbox – de intell igente 
pakketkastenunit

myRENZbox elektronisch 
slot voor pakketkast en 
brievenbus (optioneel)

myRENZbox
digitaal naamplaatje,
met twee regels
(optioneel)

Pagina 19

Met de myRENZbox zijn de huismeester, de bewoners en de pakketdienst optimaal met elkaar 
verbonden. De bediening kan zowel via het Renz-internetportaal, als de myRENZ-app en het 
touchdisplay plaatsvinden.

Berichtenfunctie 
via e-mail, SMS, 

Messenger of 
push-bericht

Renz internetportaal
www.myrenz.com

voor bewoners

Pagina 17

myRENZbox-app 
voor de pakketkasten-

unit myRENZbox

Pagina 18

Interfaceverbinding 
met verhuur-

beheersoftware 
(optioneel)

myRENZbox 
bedieningseenheid

Pagina 9

Brievenbus

Pakketkast

Ontvangen, retour-
neren en verzenden 

van pakketten 24 uur 
per dag mogelijk

Pagina 10

724 724

www.myrenz.com
Renz internetportal
www.myrenz.com
voor beheerders

Pagina 16

Integratie van 
logistieke processen

Integratie van 
klantenkaarten

(optioneel en alleen 
bij myRENZbox 

afhaalunits)
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Nieuw bij Renz: Integratie van 
logistieke processen

Mogelijkheden voor bewoners: De 
verificatie van de bewoners is zowel 
mogelijk via de myRENZ-app, als met 
een elektronische sleutelchip of door 
het invoeren van een persoonlijke PIN 
in het touchdisplay. Vervolgens kiest 
de bediener uit de functies „Afhalen“, 
„Retour zenden“ of „Bezorgen“. Zo 
bestaat ook de mogelijkheid om een 
zending voor buren achter te laten.

Ontvangen en verzenden met 
diverse dienstverleners: Dankzij de 
mogelijkheid tot identificatie met de 
PIN kan de pakketkastenunit door alle 
plaatselijke diensten worden gebruikt, 
zoals de apotheek, bakker of stomerij, 
maar ook door familie en vrienden!

Met een Renz-pakketkastenunit kunnen de bewoners van elk wooncomplex pakketten van alle 
pakketbezorgers ontvangen en ook verzenden. Ook andere dienstverleners - bijvoorbeeld leveranciers 
zoals een stomerijservice, of zelfs buren en vrienden - kunnen spullen achterlaten en ophalen na een 
verificatie met een PIN-code. Dit multi-logistiekproces is geïntegreerd in de Renz-pakketkastenunit.

Ontvangen en verzenden: Pakketten 
kunnen door middel van een elektronische 
sleutelchip of PIN in de pakketkastenunit 
worden afgegeven of opgehaald.

Bewoner PIN
Bezorger 1 Bezorger 2
Bewoner PIN
Bezorger 1 Bezorger 2

Ontvangen en verzenden met 
PIN of elektronische sleutelchip: 
Doordat alle logistieke processen 
geïntegreerd zijn, kunnen pakketten 
met een elektronische sleutelchip of PIN 
eenvoudig in de Renz-pakketkastenunit 
worden ontvangen en ook verzonden.
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Melding komt binnen

De bewoner krijgt een afleverbericht 
via Messenger, SMS, e-mail of een 
 push-bericht van de myRENZ-app.

Pakket ophalen 

Nu kan de bewoner het pakket op elk 
gewenst moment ophalen. Hij gebruikt de 
verificatie met de myRENZbox-app, een 
PIN of met de elektronische sleutelchip. 
De kast gaat open en het pakket kan er 
worden uitgehaald.

Pakket wordt gedeponeerd 

De bezorger van de pakketdienst rijdt naar 
de Renz-pakketkastenunit op het aflever-
adres. Deze is goed herkenbaar door het 
opschrift myRENZbox. Digitale toegang tot 
de unit wordt verkregen met behulp van de 
handheld, PIN of TAG.

Tip: Het ontvangen en verzenden van pakketten regelt u eenvoudig door een eenmalige 
afleveringsovereenkomst met de pakketdiensten af te sluiten. Via het Renz-internetportaal  
www.myrenz.com heeft u het in korte tijd geregeld.

Eenvoudige ontvangst van pakketten

1

2

3

Ontvangen, retourneren en verzenden van 
pakketten 24 uur per dag mogelijk

724

1) optioneel 
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Verificatie 

Eenmaal bij de myRENZbox zorgt 
de bewoner voor verificatie via de 
myRENZbox-app, met de PIN-code  
of met de elektronische sleutelchip.

Pakket wordt opgehaald 

De gekozen pakketdienst haalt het pakket 
op.

Pakket deponeren 

Hij plaatst het voldoende gefrankeerde of 
met een retoursticker beplakte pakket in 
de pakketkast die nu opengaat.

Kastgrootte selecteren 

Op het touchdisplay van de Renz-
bedieningseenheid kiest hij de juiste 
pakketkastgrootte.

. . . en ook verzenden!

1

2

3

4
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De Renz-bedieningseenheid met 5-inch-touchdisplay is een centrale menugestuurde bedieningseenheid 
voor kleinere post- en pakketkasteninstallaties met maximaal 8 vakken. Met het Renz-internetportaal 
www.myrenz.com voor bewoners wordt de eenvoudige ontvangst en ook de verzending van pakketten 
mogelijk. Bezorgers kunnen zich met hun smartphone verifiëren, bewoners met de myRENZ-app, de 
elektronische sleutelchip of een persoonlijke PIN-code. Over het feit dat er een pakket is bezorgd of 
uitgenomen wordt de bewoner via een melding per e-mail, Messenger, SMS of via een push-bericht 
geïnformeerd.

Voordelen:  
 

 ● Volledige integratie van pakketdiensten mogelijk, evenals van andere dienstverleners
 ● Opname van meerdere logistieke processen binnen één systeem
 ● Dynamische toekenning van pakketkasten (verschillende pakketkastgroottes per 

ontvanger/pakketdienst)
 ● Toegangsmachtigingen (de verificaties) zijn instelbaar (RFID, PIN-code, bluetooth, NFC, 

LEGIC, myRENZ-app etc.)
 ● Berichtenfunctie via e-mail, Messenger, SMS of push-bericht bij het bezorgen/afhalen van 

pakketten
 ● Optionele integratie van reeds aanwezige toegangsmedia 

(bijv. kaarten, chip, PIN, elektronische sleutel, transponder enz.)
 ● Interface-integratie met aanwezige verhuurbeheersystemen, zoals bijv. ERP-systemen en 

met software uit de woningbouw en het woningbeheer (optioneel)
 ● Gepersonaliseerde instellingen via het Renz-internetportaal www.myrenz.com.
 ● Kleine bedieningseenheid die minder plaats inneemt

Renz-bedieningseenheid 5“
voor pakketkastenunits

1)  optioneel 
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Renz-bedieningseenheid 8“

De Renz-bedieningseenheid met 8-inch-touchdisplay is een centrale menugestuurde bedienings-
eenheid voor maximaal 500-delige post- en pakketkasteninstallaties en afhaalunits. Deze bedienings-
eenheid is daarmee typisch geschikt voor alle situaties waar een groot aantal bewoners moet worden 
bediend. De menubediening is nog handiger dan bij de 5-inch-bedieningseenheid: Het kunnen selecte-
ren van series letters maakt het gemakkelijker om bewoners snel te vinden.
Doordat optioneel de webshop met een geschikte interface geïntegreerd kan worden, kan er ook 
eenvoudig besteld worden via het internet en is het afhalen (c.q. retourneren) van goederen direct op 
de unit mogelijk. Via e-mail, SMS, Messenger of push-bericht wordt de klant erover geïnformeerd, 
als de goederen klaarliggen. Om ze af te kunnen halen volgt verificatie met behulp van een PIN, 
een elektronische sleutelchip of via de smartphone. Ook klantenkaarten kunnen op aanvraag in het 
systeem geïntegreerd worden. 

Bij toepassing voor de intralogistiek in bedrijven gelden dezelfde verificatie- en berichtenprocessen.

1)  optioneel 

Andere voordelen ten opzichte van de  
5“ Renz-bedieningseenheid: 
 

 ●  Ideaal voor middelgrote en grotere 
pakketkastenunits c.q. post- en 
pakketkasteninstallaties 

 ● Zelf te bepalen schermontwerp (optioneel) 
 ● Groter display voor meer bedieningscomfort
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Renz-bedieningseenheid 32“

De Renz-bedieningseenheid met 32-inch-touchdisplay beschikt over dezelfde functies als haar kleinere 
zusje. Met haar duidelijk grotere display dient ze tegelijk als digitale informatieterminal voor medede-
lingen of reclame. Het weergegeven beeld op het scherm verandert volgens een instelbaar interval. Bij 
aanraking verschijnt het bedieningsmenu van de unit.

Andere voordelen tegenover de
Renz-bedieningseenheid 8“:
  

 ● Digitaal informatiebord
 ●  Integreren van de reclame van 

adverteerders
 ● Weergeven van mededelingen
 ●  Scherminhoud individueel in  

te stellen
 ● 16 keer grotere display

Een vergelijking tussen de 
bedieningseenheden van 5“, 8“ 
en 32“ vindt u op pagina 15.
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Vergelijking tussen bedieningseenheden
 Renz-bedieningseenheid 5“                            8“                                        32“

Processen
Bezorging met elektronische sleutelchip l l l
Bezorging met eenmalige PIN-code l l l
Bezorging met permanente PIN-code l l l
Bezorging bewoners intern l l l
Afhaling met elektronische sleutelchip l l l
Afhaling met permanente PIN-code l l l
Afhaling met myRENZApp   

Toepassingsgebieden
Kleinere post- en pakketkasteninstallaties l  

Middelgrote post- en pakketkasteninstallaties – l 

Grote post- en pakketkasteninstallaties – l 

Indoor l l l
Outdoor overdekt l l l

Renz internetportaal
Online administratie l l l
Beheerdersportaal www.myrenz.com   

Bewonersportaal www.myrenz.com   

Afleverovereenkomsten kunnen online worden afgesloten l l l

Beeldscherm
Touchscreen l l l
Individuele indeling van het scherm –  

Digitaal informatiebord – – 

Integratie van reclame – – 

Elektronisch mededelingenbord – – 

Meertalige instelling mogelijk l l l

Berichtenfunctie
E-mail l l l
SMS   

Messenger   

Push-bericht via de myRENZ-app   

Internetverbinding
LAN-aansluiting l l l
LTE-module (zonder gsm-kaart)   

W-LAN   

Toegangsmedia
myRENZ-app

iOS   

Android   

Windows   

Elektronische sleutelchip
NFC l l l
RFID l l l
Mifare Classic l l l
Mifare Desfire l l l
LEGIC   

LEGIC Prime   

Andere op aanvraag
Eenmalige PIN-code l l l
Permanente PIN-code l l l
Integratie van reeds aanwezige toegangssystemen   

l  Standaard     optioneel (gedeeltelijk gedekt door onderhoudscontract)    –  niet verkrijgbaar 

1) 
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Internetportaal voor beheerders
www.myrenz.com

Voordelen voor de beheerder:

 ● Eenvoudig beheer van meerdere post- en pakketkasteninstallaties vanuit kantoor
 ● Toekenning en onttrekken van toegangsmachtigingen voor de gebruikers
 ● Toewijzing van brievenbussen en digitale naamplaatjes aan bewoners
 ● Status- en functieoverzicht van alle installaties
 ●  Analyse van de gebruiksfrequentie van de installatie, de vakken en van het aantal 

bezorgingen/afhalingen, service-meldingen
 ●  Interface-integratie met aanwezige verhuurbeheersystemen, zoals bijv. ERP-systemen en 

met software uit de woningbouw en het woningbeheer mogelijk (optioneel)
 ● Activeren en deactiveren van logistieke processen

Met het Renz-internetportaal www.myrenz.com kunnen meerdere post- en pakketkasteninstallaties 
centraal worden beheerd. Naast het toekennen en onttrekken van toegangsmachtigingen kunnen in 
het portaal digitale naamplaatjes van Renz comfortabel vanuit kantoor worden beheerd; het beheer 
van postvaksleuteltjes en het onhandige met de hand vervangen van naamplaatjes komen zodoende 
te vervallen. Bovendien beschikken huismeesters over actuele informatie over het gebruik en de status 
van de kasten. 

Renz-internetportaal 
www.myrenz.com
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Internetportaal voor bewoners
www.myrenz.com

Voordelen voor de bewoner:

 ● Weergave status verzending (bezorging/afhaling)
 ● Beheren van persoonlijke gegevens 
 ● Activeren/verlenen van deponeermachtigingen aan pakketdiensten
 ● Genereren van individuele PIN-codes voor bezorgingen en afhalingen door andere 

dienstverleners (bijv. stomerij, plaatselijke leverdiensten)
 ● Instellen van de berichtenfunctie via e-mail, SMS, Messenger of push-bericht

Het Renz-internetportaal www.myrenz.com voor bewoners waarborgt tijdbesparend beheer voor 
gebruikers. De transacties worden geprotocolleerd. Ook het beheren van eigen gegevens en het 
genereren van een individuele PIN voor bezorgingen en afhalingen van andere dienstverleners is 
mogelijk.

Renz-internetportaal 
www.myrenz.com

1) optioneel
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In combinatie met de Renz-bediening zorgt de myRENZ-app ervoor dat de pakketkastenunit 
gemakkelijk vanuit de smartphone of het tablet kan worden bediend. De app dient als elektronische 
sleutel en als informatiebord over de status van binnengekomen of klaargelegde zendingen. 
Bovendien kan er een PIN voor de betreffende bezorger worden aangemaakt en verstuurd. 
De app is verkrijgbaar voor iOS-, Android- of Windows-besturingssystemen.

myRENZ-App

Ondersteunde 
besturingssystemen:

iOS
vanaf versie 8.3 

Android
vanaf versie 4.3

Windows Phone
vanaf versie 10

 ● myRENZ-app: De app dient als elektronische sleutel 
waarmee de pakketkastenunit bediend kan worden.

 ● Status-weergave: In de app wordt weergegeven of 
er een zending is binnengekomen en of er nog een 
retourzending moet worden afgehaald.

 ● Push-berichten: Niet alleen met een e-mail en een 
SMS kan de bewoner over een binnengekomen of 
afgehaalde zending worden geïnformeerd, maar ook 
direct met een push-bericht.

 ● PIN voor bezorgingen en afhalingen: Hier 
kunnen PIN-codes voor bezorgers of relaties worden 
weergegeven of aangemaakt en via Messenger worden 
doorgegeven.
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Renz-digitaal-naamplaatje

Het Renz-digitaal-naamplaatjes in Renz-post- en pakketkasteninstallaties en in deurbelsystemen 
biedt behalve een uniform uiterlijk allerlei handige functies: Bij een verhuizing kunnen de namen 
via het Renz-internetportaal www.myrenz.com gemakkelijk met een muisklik worden gewijzigd en 
het verwijderen en aanbrengen van naamplaatjes op locatie is niet meer nodig. Via de tweeregelige 
displays kunnen de bewoners bovendien de mededeling „Nee, geen reclame!“ activeren. 
En gecombineerd met elektronische brievenbussloten vervalt ook het handmatig sleutelbeheer.

Voordelen:
 ● Geen fysieke naamplaatjeswissel nodig
 ● Eenvoudig beheer via het Renz-internetportaal 

www.myrenz.com
 ● “Nee, geen reclame!“ kan door de bewoner zelf 

worden ingesteld via www.myrenz.com
 ● Uniform geheel van de installatie
 ● Groot 2-regelig display
 ● Ook verkrijgbaar voor spreek- en deurbelsystemen
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Oplossingen voor aanpassing achteraf 
of voor nieuwbouw en sanering

Renz biedt zowel gecombineerde post- en pakketkasteninstallatie voor nieuwbouw- en sanerings-
projecten aan, als pure pakketkastenunits voor aanpassing achteraf. In totaal zijn er drie product-
lijnen verkrijgbaar (vanaf pagina 26). Waar het MODULA-systeem van de CLASSIC-lijn als pure 
pakketkastenunit is ontworpen, kunnen de modellen uit de EXCLUSIVE- en PREMIUM-lijnen met 
brievenbussen gecombineerd en individueel geconfigureerd worden. Met de Renz-bedieningseenheid 
kunnen tot wel 500 brievenbussen c.q. pakketkasten worden beheerd. Pakketkastenunits kunnen ook 
altijd naderhand worden uitgebreid.

Vooraf Achteraf

Pakketkastenunit Brievenbus- en pakketkastinstallatie
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Brievenbus- en pakketkastinstallatie

Objectgegevens:

Appartementencomplex met

21 en 17 wooneenheden

Locatie: Villingen-Schwenningen – Duitsland

Opdrachtgever: Woningbouwstichting

Kenmerken van de unit:

7 pakketkasten en 21 brievenbussen, bekleding Basic B, vrijstaand, Renz-bedieningseenheid voor pakketkasten, gepoedercoat 

in RAL 9016

Referentie-objecten

Renovatie

Pakketkastenunit

Objectgegevens:

Wooncomplex met 39 wooneenheden

Locatie: Bad Cannstatt– Duitsland

Opdrachtgever: Woningbouwstichting

Kenmerken van de unit:

13 pakketkasten, vlakliggende bekleding, opbouw, Renz-bedieningseenheid voor pakketkasten, gepoedercoat in RAL 7012

Uitbreiding achteraf
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Referentie-objecten

Brievenbus- en pakketkastinstallatie

Brievenbus- en pakketkastinstallatie

Objectgegevens:

Luxe residentieel wooncomplex Apartimentum 

met 42 appartementen

Locatie: Hamburg – Duitsland

Opdrachtgever: particulier

Objectgegevens:

Appartements- en kantoorcomplex 

met 21 wooneenheden

Locatie: Backnang – Duitsland

Opdrachtgever: particulier

Kenmerken van de unit:

7 pakketkasten en 21 brievenbussen, RENZ PLAN, gedeeltelijk in wand ingebouwd, Renz-bedieningseenheid voor 

pakketkasten, gepoedercoat in donkerbruin R29

Nieuwbouw

Renovatie

Kenmerken van de unit: 

5 pakketkasten en 15 brievenbussen, RENZ PLAN, ingebouwde installatie, Renz-bedieningseenheid voor pakketkasten, 

met Renz-elektronische sloten voor post- en pakketkasten, gepoedercoat in RAL 9005 
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Brievenbus- en pakketkastinstallatie

Objectgegevens:

Appartementencomplex met 12 wooneenheden

Locatie: Pforzheim – Duitsland

Opdrachtgever: particulier

Kenmerken van de unit:

5 pakketkasten en 12 brievenbussen, montage aan zijkant deur, Renz-bedieningseenheid voor pakketkasten, gepoedercoat 

in RAL 9007

Nieuwbouw

Pakketkastenunit

Objectgegevens:

Wooncomplex met 93 wooneenheden

Locatie: Ostfildern – Duitsland

Opdrachtgever: Gemeenschappelijk project 

van drie woningbouwstichtingen

Kenmerken van de unit:

31 pakketkasten, vlakliggende bekleding, opbouw, Renz-bedieningseenheid voor pakketkasten, gepoedercoat in 

RAL 7012

Uitbreiding achteraf
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Referentie-objecten

Pakketkastenunit

Intralogistieke installatie

Objectgegevens:

Ziekenhuis met 421 pakketkasten

Locatie: Solna – Zweden

Ziekenhuis: „Nya Karolinska Sjukhuset”

Objectgegevens:

Wooncomplex met 53 wooneenheden

Locatie: Berlijn – Duitsland

Opdrachtgever: Woningbouwstichting

Kenmerken van de unit:

17 pakketkasten, MODULA, vrijstaand, Renz-bedieningseenheid voor pakketkasten, gepoedercoat in RAL 7016

Uitbreiding achteraf

Nieuwbouw

Kenmerken van de unit:

421 pakketkasten, vlakliggende bekleding, vrijstaand, Renz-bedieningseenheid voor pakketkasten, gepoedercoat
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Brievenbus- en pakketkastinstallatie

Objectgegevens:

Appartementsgebouwen 

165 wooneenheden

Locatie: Frankfurt – Duitsland

Opdrachtgever: particulier

Kenmerken van de unit:

14 pakketkasten en 165 brievenbussen, vlakliggende bekleding, vrijstaand, Renz-besturingseenheid voor pakketkasten, 

met Renz-elektronische sloten voor post- en pakketkasten, gepoedercoat in DB 703

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Brievenbus- en pakketkastinstallatie

Objectgegevens:

Medisch centrum

10 praktijken 

Locatie: Hohberg – Duitsland

Opdrachtgever: particulier

Kenmerken van de unit:

4 pakketkasten en 10 brievenbussen, RENZ PLAN horizontaal, vrijstaand, Renz-bedieningseenheid voor pakketkasten, 

gepoedercoat in DB 703
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Overzicht productli jnen
Renz-pakketkastenunits

Standaard programma
BASIC, QUADRA, RS-Design

34 – 37

eQUBO
28 – 29

MODULA
30 – 33 EXCLUSIVE

Kwaliteit en moderne techniek 
met een grote modelkeuze

CLASSIC
Solide afwerking en beproefde 

functionaliteiten voor de beste prijs



RENZ // 27

PA
K

K
ET

K
A

ST
EN

U
N

IT
S

RENZ PLAN
38 – 39

EXCLUSIVE
Kwaliteit en moderne techniek 

met een grote modelkeuze

PREMIUM
Minimalistisch design en hoogwaardige details 

voor de high-end toepassingen
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eQUBO

Overzicht productkenmerken:

 ● Geïntegreerde 5“ RENZ-bedieningseenheid

 ● Binnenbehuizing van verzinkte staalplaat

 ● Gemaakt van tegen corrosie beschermd staal

 ● Verkrijgbaar in meer dan 200 RAL-kleuren

 ● Op een overdekte plaats buiten

 ● Leverbaar voor vrijstaande montage

 ● Geen mechanische sleutel nodig

Bedieningseenheid 
met 5“ display

Poedercoating in 
meer dan 200 
RAL-kleuren

1) Naar verwachting verkrijgbaar in de 2e helft van 2017

Het pakketkastprogramma eQUBO1) uit onze CLASSIC-lijn 
is specifiek ontwikkeld voor stadspanden met een aantal 
wooneenheden of kleinere flats. De serie is voorzien van 
een Renz-bedieningseenheid en verkrijgbaar in meer dan 
200 RAL-kleuren. Als er al een brievenbussysteem aanwezig 
is, kan de eQUBO ook perfect als uitbreiding worden toe-
gepast. De varianten zonder brievenbussen kunnen al naar 
gelang de behoefte twee tot vier pakketkasten bevatten.
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Varianten zonder brievenbussen

Varianten met brievenbussen

1-gezinswoning 2-gezinswoning

Zijaanzicht Vooraanzicht
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U bent op zoek naar een prijsbewuste pakketkastoplossing 
voor grote panden met een aantal wooneenheden, waar 
al een brievenbussysteem aanwezig is? Dan is het systeem 
 MODULA uit onze CLASSIC-lijn de juiste keus. De basis-
module en de Renz-bedieningseenheid kunnen met nog 
vier module-varianten helemaal naar wens gecombineerd 
worden. De pakketkastenunit MODULA van staal kan heel 
gemakkelijk worden geïnstalleerd en op een later tijdstip 
ook probleemloos worden uitgebreid. De Renz-bedie-
ningseenheid kan tot 500 pakketkasten aansturen.

MODULA

Overzicht productkenmerken:

 ● Kan elektronisch en mechanisch worden uitgebreid

 ● Geïntegreerde Renz-bedieningseenheid

 ● Binnenbehuizing van verzinkte staalplaat

 ● Gemaakt van tegen corrosie beschermd staal

 ● In meer dan 200 RAL-kleuren verkrijgbaar

 ● Voor plaatsing binnen

 ● Voor plaatsing op een overdekte plaats buiten

 ● Leverbaar voor vrijstaande montage

Bedieningseenheid 
met 8“ display

Poedercoating in 
meer dan 200 
RAL-kleuren
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Basismodule Uitbreidingsmodule A Uitbreidingsmodule B Uitbreidingsmodule C Uitbreidingsmodule D Zijaanzicht Vooraanzicht

Module varianten
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MODULA Voorbeelden

1 Vrijstaande pakketkastenunit, MODULA, basismodule, met Renz-elektronische sloten, met Renz-bedieningseenheid 

voor pakketkasten

2 Vrijstaande pakketkastenunit, MODULA, basismodule en uitbreidingsmodule B, met Renz-elektronische sloten,  

Renz-bedieningseenheid voor pakketkasten

1

2
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1 Vrijstaande pakketkastenunit MODULA, basismodule, met Renz-elektronische sloten, met Renz-bedieningseenheid 

voor pakketkasten

2 Vrijstaande pakketkastenunit MODULA, basismodule, uitbreidingsmodule B en uitbreidingsmodule C, met Renz-

elektronische sloten, Renz-bedieningseenheid voor pakketkasten

1

2

Basismodule
Uitbreidingsmodule B

Uitbreidingsmodule C
Uitbreidingsmodule B
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Standaard 
programma

Overzicht productkenmerken:

 ● Elektronisch uitbreidbaar

 ● Geïntegreerde Renz-bedienings-
eenheid 

 ● Binnenbehuizing van Galfan of 
roestvrij staal RVS-316, V4A

 ● Voor plaatsing binnen

 ● Voor plaatsing op een 
overdekte plaats buiten

 ● Verschillende bekledingsdesigns 
beschikbaar

Poedercoating in 
meer dan 200 
RAL-kleuren

Roestvrijstaal V4A5“-/8“-/32“-
display 

Opties
verkrijgbaar

Spraak- en belsystemen
combineerbaar 

Het standaardprogramma van de EXCLUSIVE-lijn van Renz is 
erg flexibel. Hier heeft u een ruime keus qua configuratie en 
bekledingsontwerp, want de installatie wordt specifiek op 
uw behoeften afgestemd en geheel naar uw wensen uitge-
voerd. De pakketkasten kunnen individueel met brievenbus-
sen en een deurbelinstallatie worden gecombineerd. Naast 
de ontelbare kleurvariaties is ook het hoogwaardige roest-
vrij staal RVS-316, V4A, leverbaar. Op aanvraag wordt ook
het binnenwerk van roestvrij staal RVS-316, V4A, ver-
vaardigd. Het standaardprogramma is voorzien van een 
Renz-bedieningseenheid en kan ook elektronisch worden 
uitgebreid. Bovendien zijn combinaties met het Renz-
digitale-naam plaatje1) mogelijk.

1) Naar verwachting verkrijgbaar vanaf de 2e helft van 2017
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1  Opbouw post- en pakketkasteninstallatie met QUADRA-bekleding, standaard-inwerpklep, RSA2-naamplaatje, 

tweede naamplaatje: Reclame ja/nee, met Renz-elektronische sloten, Renz-bedieningseenheid voor pakketkasten

1
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1 Ingebouwde pakketkastenunit met hoekig wandmontageframe, standaard inwerpklep, RSA2-deurbelsysteem, 

met elektronische Renz-sloten en Renz-bedieningseenheid voor brievenbus- en pakketkasten

2 Ingebouwde pakketkastenunit met afgerond wandmontageframe, met elektronische Renz-sloten en Renz-bedienings-

eenheid voor pakketkasten

2

1

Standaardprogramma 
Voorbeelden 
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1 Vrijstaande brievenbus- en pakketkastinstallatie met strakke bekleding 3-delig, geluiddempende en waterkerende 

RSK-briefklep, RSA-2 belsysteem en naamplaatje, tweede naamplaatje: Reclame ja/nee, met Renz-elektronische sloten, 

Renz-bedieningseenheid voor brievenbus- en pakketkasten, met LED verlicht doorgegraveerde en met hars vlak uitge-

vulde aanduiding

2 Muuropbouw pakketkastenunit met bekleding BASIC (B), met elektronische Renz-sloten en Renz-bedieningseenheid 

voor pakketkasten

2

1
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Overzicht productkenmerken:

 ● Elektronisch uitbreidbaar

 ● Geïntegreerde Renz-bedieningseenheid

 ● Binnenbehuizing gelakt of   
roestvrij staal RVS-316, V4A

 ● Voor plaatsing binnen

 ● Voor plaatsing op een overdekte plaats 
buiten

Poedercoating in 
meer dan 200 
RAL-kleuren

Roestvrijstaal V4ABedieneenheid 
met 5“-/8“-/32“-

display

Opties
verkrijgbaar

Spraak- en belsystemen
combineerbaar

De pakketkastenunit RENZ PLAN uit de PREMIUM-lijn scoort 
met zijn rechtlijnige, minimalistische ontwerp en hoog-
staande kwaliteit. De pakketkasten kunnen individueel met 
brievenbussen en een deurbelinstallatie worden gecombi-
neerd. Naast de ontelbare kleurvariaties is ook het hoog-
waardige roestvrij staal RVS-316, V4A, staal leverbaar. Op 
aanvraag wordt ook de binnenbehuizing van roestvrij staal 
RVS-316, V4A, staal vervaardigd. Deze speciale serie is van 
een Renz-bedieningseenheid voorzien en kan elektronisch 
worden uitgebreid. Bovendien zijn combinaties met het 
Renz-digitale-naamplaatje1) mogelijk.

RENZ PLAN

1) Naar verwachting verkrijgbaar vanaf de 2e helft van 2017
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RENZ // 39

1  Vrijstaande post- en pakketkasteninstallatie RENZ PLAN, geluiddempende inwerpklep, RSA2-deurbelsysteem en 

naamplaatje, met elektronische Renz-sloten en Renz-bedieningseenheid voor pakketkasten

1
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PREMIUMEXCLUSIVECLASSIC

Overzicht functionele en 
kwaliteitskenmerken

Kasten
Pakketkasten
Brievenbussen                  –/ (eQUBO)  
Installatiekast                  –/ (eQUBO)  
Speciale afmetingen –  
Vrij configureerbaar –

Uitrusting
Renz-elektronisch slot voor pakketkasten
Renz-elektronisch slot voor brievenbussen –/ (eQUBO)  
Renz-digitaal-naamplaatje voor brievenbussen1) –  
Renz-digitaal-naamplaatje voor bel1) –  

Renz-bedieningseenheid 5“2) –/ (eQUBO)
Renz-bedieningseenheid 8“ –/ (MODULA)
Renz-bedieningseenheid 32“2) –  

Materiaall / kleur
Hoogwaardige Galfan-staalplaat –
Hoogwaardig, geborsteld roestvrij staal RVS-316, V4A –  
Verzinkt staal – –
Poedercoating van de behuizingen – 

XXS XS S M L XL XXL XXXL

Pakketafmetingen in mm
200 200 210 230 230 340 400 400
140 300 330 330 330 400 500 600
80 80 120 260 500 530 700 1000

Volume in liter 2,2 4,8 8,3 19,7 38 72 140 240

1)Naar verwachting verkrijgbaar vanaf de 2e helft van 2017
2)Naar verwachting verkrijgbaar vanaf het 2e kwartaal van 2017

  Standaard     optioneel    –  niet verkrijgbaar 

Pakketafmetingen3) 

3) vlg. technische specificatie CEN/TS 16819
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Productlijn Kastgrootte XXS* XS* S* M* L* XL* XXL* XXXL*

CLASSIC 533 x   95 x 408 mm – – – – – –

533 x 190 x 408 mm – – – – –

533 x 380 x 408 mm – – – –

533 x 760 x 408 mm – –

EXCLUSIVE 300 x 110 x 385 mm – – – – – –

300 x 165 x 385 mm – – – – –

300 x 220 x 385 mm – – – – –

300 x 330 x 385 mm – – – –

300 x 440 x 385 mm – – – –

300 x 660 x 385 mm – – –

600 x 440 x 385 mm – –

600 x 880 x 385 mm – –

370 x 110 x 270 mm – – – – – –

370 x 165 x 270 mm – – – – –

370 x 220 x 270 mm – – – – –

370 x 330 x 270 mm – – – –

370 x 440 x 270 mm – – – –

370 x 660 x 270 mm – – – –

740 x 440 x 270 mm – – –

740 x 880 x 270 mm – – –

740 x 1100 x 270 mm – – –

EXCLUSIVE 300 x 440 x 450 mm – – – –

EXTENDED 300 x 660 x 450 mm – – –

600 x 440 x 450 mm – –

600 x 880 x 450 mm –

370 x 330 x 450 mm – – – –

370 x 440 x 450 mm – – – –

370 x 660 x 450 mm – – –

740 x 440 x 450 mm – –

740 x 880 x 450 mm –

740 x 1100 x 450 mm
PREMIUM 320 x 165 x 400 mm – – – – – –

320 x 330 x 400 mm – – – –

320 x 495 x 400 mm – – – –

320 x 660 x 400 mm – – –

320 x 825 x 400 mm – – –

320 x 990 x 400 mm – – –

420 x 165 x 300 mm – – – – – –

420 x 330 x 300 mm – – – –

420 x 495 x 300 mm – – – –
420 x 660 x 300 mm – – –
420 x 825 x 300 mm – – –

420 x 990 x 300 mm – – –

PREMIUM 320 x 165 x 450 mm – – – – – –

EXTENDED 320 x 330 x 450 mm – – – –

320 x 495 x 450 mm – – – –

320 x 660 x 450 mm – – –

320 x 825 x 450 mm – – –

320 x 990 x 450 mm – – –

420 x 165 x 450 mm – – – – – –

420 x 330 x 450 mm – – – –

420 x 495 x 450 mm – – – –

420 x 660 x 450 mm – –

420 x 825 x 450 mm – –

420 x 990 x 450 mm – –

Pakketkastengroottes

*Leverbare pakketafmetingen vlg. technische specificatie CEN/TS 16819

Aanbevolen!

Aanbevolen!

Aanbevolen!
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Slim verbinden van de online-  
en de offline-handel
De e-commerce is booming, zowel bij het grote winkelketens als bij gespecialiseerde en kleinere 
ondernemingen. Marktonderzoekers verwachten in de komende tien jaar bijna een verdubbeling van 
het online aandeel in de totale detailhandelsomzet naar ruim 15 procent. 
Veel klanten hechten weliswaar nog steeds veel belang aan een fysiek bezoek aan de winkel in de 
buurt, met persoonlijk advies en een geleidelijk gegroeide vertrouwensband als basis voor de aan-
koop, maar de mogelijkheden die het internet biedt bij het bestellen en betalen zijn voor de klant 
evenwel veel handiger en overzichtelijker. De traditionele offline-handel als enig distributiekanaal is 
daarom tegenwoordig niet meer voldoende. 

Klanttevredenheid verbeteren – omzet verhogen

Succesvolle ondernemingen zetten daarom steeds meer op multi-channel-oplossingen, die elektroni-
sche en stationaire verkoopkanalen handig met elkaar combineren. Zo wordt de klanten met de optie 
„Click& Collect“ de mogelijkheid geboden om producten eerst online uit te zoeken en te betalen en 
ze dan bij een winkel in de buurt te komen halen. Op deze manier profiteert de stationaire handel zowel 
van zijn eigen voordelen als van de ontwikkelingen in de e-commerce.

Met zijn intelligente afhaalunits biedt Renz nu de mogelijkheid, om de verbinding tussen online- 
en offline-handel nog verder te optimaliseren. Want klanten kunnen hun bestelde goederen hier 
gemakkelijk en zonder wachttijden ophalen, dag en nacht, helemaal onafhankelijk van de openings-
tijden en dat vaak nog op dezelfde dag. Dit verbetert zowel de klanttevredenheid als de omzet-
mogelijkheden van de handelaar.

Pakketkast- en medewerkersunits / intralogistieke installaties

Behalve als afhaalunit, kan de myRENZbox ook als handige pakketkastenunit worden toegepast.  
En tegelijk is de oplossing toegankelijk voor alle overige bezorgers, overigens ook voor omwonende 
dienstverleners, zoals bijvoorbeeld een stomerijdienst of voor buren en vrienden.
Wie zijn medewerkers de mogelijkheid wil geven om pakketten, ook voor privégebruik, op het werk 
te kunnen ontvangen, kan de myRENZbox ook als medewerkersunit exploiteren. De zendingen kunnen 
voor of na het werk of in pauzes worden opgehaald. Dit bespaart de medewerkers tijd bij het ontvan-
gen van privé-pakketten en vergroot daarmee hun tevredenheid. 
Ook voor het efficiënt distribueren van post en goederen binnen het bedrijf is de myRENZbox ideaal. 
Toepassing van een installatie als deze in de intralogistiek voorkomt onnodig geloop en beschermt de 
inhoud tegen onbevoegden.

Hoge kwaliteitsstandaard

Als gerenommeerd fabrikant maken wij vanzelfsprekend gebruik van hoogwaardige materialen en 
moderne productielijnen zodat wij garant kunnen staan voor kwalitatief hoogwaardige producten die 
hun waarde behouden, ook wanneer ze intensief worden gebruikt.

1) optioneel 
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Meerkanaalsoplossing:
Efficiënte verbinding van online- en offline-
handel.

Het omzetpotentieel verbetert:
Meer omzet mogelijk dankzij 24/7-service.

Klanttevredenheid:
Meer comfort voor de klanten.

Online administratie:
Eenvoudig beheer van de installatie en 
de klanten via het Renz-internetportaal  
www.myrenz.com.

Interfaces: 
Integratie in bestaande webshop-software, 
ERP-systemen, databanken enz. mogelijk.

Berichtenfunctie:
Meldingen, of goederen zijn opgehaald of 
geretourneerd.

Flexibele verificatie:
Verificatie van de klant door eenmalige of per-
manente PIN-code of met een elektronische 
sleutelchip, ook de integratie van klanten-
kaarten is mogelijk.

myRENZ-app: 
Verificatie is ook mogelijk met de mobiele 
telefoon.

Flexibel en dynamisch:
Door een dynamische toewijzing van de 
vakken kan de afhaalunit door meer bewoners 
gebruikt worden dan dat er kasten zijn.

Veiligheid en discretie:
Veilig en discreet bewaren van goederen 
dankzij de elektronische vergrendeling en 
de uiterst robuuste afwerking.

KLANTEN

Online-bestelling: 
Goederen gemakkelijk in de webshop van 
de handelaar bestellen; gepersonaliseerde 
instelling mogelijk via het Renz-internet-
portaal www.myrenz.com.

Goederen ophalen of retourneren:
Eenvoudig en zonder te wachten goederen 
ophalen of terugsturen – 24-uur per dag, 
onafhankelijk van openingstijden. 

Berichtenfunctie:
Informatie via e-mail, SMS, Messenger of 
push-bericht (optioneel; gedeeltelijk gedekt 
door het onderhoudscontract).

Snelle beschikbaarheid:
Geen wachttijden bij het loket en geen 
tijdverlies door verzending.

Kostenbesparing:
Geen verzendkosten door persoonlijke 
afhaling.

ONDERNEMINGEN

Verzekering:
Inclusief verzekering voor twee jaar tot 
€ 600,- per schadegeval.

Individuele configuratie:
Installatie kan naar wens geconfigureerd 
worden.

Uitbreidingsmogelijkheid:
Als de vraag stijgt, kan de unit te allen tijde 
worden uitgebreid.

724

Wat maakt Renz-afhaalunits  
zo aantrekkeli jk?



44 // RENZ

Afhaalunits

Een Renz-afhaalunit optimaliseert de verbinding 
tussen de online- en de offline-handel. Zo ontstaat een 
24/7-service, die ervoor zorgt dat de klant dag en nacht en 
zonder tijdverlies bestellingen kan ophalen of terugsturen. 
Dankzij de dynamische indeling van de diverse vakken 
kan de installatie door een groter aantal klanten worden 
gebruikt. De veilige en discrete bewaring van goederen 
wordt gewaarborgd door de elektronische vergrendeling en 
de uiterst robuuste afwerking. En bij een grotere vraag
kan de bestaande unit zonder meer worden uitgebreid.
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Voordelen: 

 ● 24/7-service voor klanten
 ● Goederen ophalen en retourneren 
 ● De goederen zijn vaak nog op dezelfde dag beschikbaar voor de klant
 ● Besparing op verzendkosten
 ● Mogelijkheid de omzet te vergroten
 ● Verbetert de klanttevredenheid
 ● Vermindert de drukte aan de balie
 ● Gelijkmatige belasting van medewerkers, de installatie kan op rustige momenten worden gevuld
 ● Dynamische toewijzing van vakken
 ● Veilig en discreet bewaren van goederen
 ● Het systeem kan eenvoudig worden uitgebreid

Extra functies:  

 ● Gebruik als pakketkastenunit: Pakketten voor het eigen bedrijf ook buiten de openingstijden 
ontvangen en retourneren (zie pagina 9 Gebruik als medewerkersunit: Medewerkers kunnen hun 
privé-pakketten op het werk laten bezorgen en deze voor of na het werk of tijdens de pauzes 
ophalen (zie pag. 46)

 ● Gebruik voor de intralogistiek: efficiënte verdeling van post en goederen binnen de organisatie 
(zie pag. 48)
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Medewerkersunits

Door de myRENZbox als medewerkersunit toe te passen, 
kunnen persoonlijke pakketten op de zaak worden ont-
vangen. De zendingen kunnen voor of na het werk of in 
de pauzes bij de kast worden opgehaald, of erin gelegd bij 
een retourzending. De bezorging wordt veilig en discreet 
afgehandeld. Dit bespaart werktijd bij het verdelen van 
persoonlijke pakketten binnen de firma en verbetert de 
tevredenheid onder de medewerkers.
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Voordelen:

 ● Bezorging van persoonlijke pakketten op de werkplek
 ● Stress en tijdnood worden voorkomen, omdat er niet naar de pakketshop moet worden gegaan
 ●  Het personeel wordt ontlast omdat er geen privé-pakketten aan medewerkers moeten worden rond-

gebracht 
 ● Afhalen van de pakketten voor/na het werk of in de pauzes
 ● Veilig en discreet bewaren van de pakketten
 ● Verbetert de sfeer op de werkvloer
 ● Maakt een positieve indruk naar buiten toe, ook op potentiële nieuwe medewerkers
 ● Sociaal-maatschappelijke dienstverlening naar medewerkers toe
 ● Het systeem kan eenvoudig worden uitgebreid

Extra functies:

 ●  Gebruik als pakketkastenunit: Pakketten buiten de openingstijden ook voor het eigen bedrijf 
aannemen en versturen 

 ● Gebruik als afhaalunit: Zendingen op elk gewenst moment laten bezorgen of ophalen (zie pag. 44)
 ●  Gebruik voor de intralogistiek: efficiënte verdeling van post en goederen binnen de organisatie 

(zie pag. 48)
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Intralogistiek

myRENZbox is een ideaal hulpmiddel bij het efficiënt dis-
tribueren van post en goederen binnen het bedrijf. Zowel 
tussen afdelingen als van bedrijf naar bedrijf, toepassing 
van een pakketkastsysteem voor intralogistieke processen 
voorkomt onnodig geloop. Dit bespaart niet alleen tijd, de 
inhoud is bovendien beschermd tegen onbevoegden.
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Voordelen:

 ●  Efficiënt verdelen van brief- en pakketpost binnen de onderneming (afdeling naar afdeling, 
afdeling naar externe ontvangers, externe afzender naar afdeling)

 ● Berichtenfunctie voor de ontvangers
 ● Tijdbesparing, onnodig geloop vervalt 
 ● Afgeschermd tegen onbevoegden
 ● Lange bezorgrondes zijn niet meer nodig 
 ●  Degene die de post bezorgd heeft geen toegangsmachtiging meer nodig om op hygiënisch of 

veiligheidstechnisch gevoelige plaatsen te komen
 ● Het systeem kan eenvoudig worden uitgebreid
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Internetportaal voor  
zakeli jke klanten
www.myrenz.com

Voordelen voor zakelijke klanten:

 ● Eenvoudig beheer van een of meer units 
 ● Toekenning en onttrekken van toegangsmachtigingen voor de gebruikers
 ● Status- en functieoverzicht van alle units
 ● Analyse van de gebruiksfrequentie van de units, de vakken en van het aantal afhalingen/

retourzendingen (c.q. pakketten en zendingen), service-meldingen
 ● Interface-integratie mat aanwezige webshop-oplossingen, ERP-systemen of databanken (optioneel)
 ● Activeren en deactiveren van logistieke processen

Met het Renz-internetportaal www.myrenz.com kunnen één of meer afhaalunits centraal worden 
beheerd. Behalve de toekenning en het onttrekken van toegangsmachtigingen kunnen met het portaal 
ook klantgegevens worden beheerd. Bovendien kunnen de gebruiks- en statusgegevens van de units 
worden ingezien en wordt er een lijst van transacties bijgehouden. Aanwezige webshop-oplossingen, 
ERP-systemen of databanken kunnen via interfaces gemakkelijk in het systeem worden opgenomen 
(optioneel leverbaar). 

Er kan een individuele PIN-code voor de bezorging en afhaling door andere dienstverleners 
worden aangemaakt. Bij toepassing voor de intralogistiek binnen de onderneming kan het Renz-
internetportaal vanuit de centrale postkamer worden beheerd.

Renz-internetportaal 
www.myrenz.com

1) optioneel
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Internetportaal voor klanten
www.myrenz.com

Voordelen voor klanten:

 ●  Statusweergave van geleverde goederen en retourzendingen (c.q. over pakketten en 
verzendingen)

 ● Beheren van persoonlijke gegevens
 ● Instellen van de berichtenfunctie via e-mail, SMS, Messenger of push-bericht

Het Renz-internetportaal www.myrenz.com voor klanten waarborgt tijdbesparend beheer voor 
gebruikers. Hier wordt informatie over de status van de voor afhaling klaargelegde goederen of 
over de bezorgde leveringen weergegeven en kunnen persoonlijke gegevens worden beheerd.  
Ook de berichtenfunctie via e-mail, SMS, Messenger of push-bericht kan worden ingesteld. 

En als de unit wordt gebruikt als pakketkast en medewerkersunit c.q. voor intralogistieke doeleinden, 
dan kunnen deze gegevens ook online worden bekeken.

Renz-internetportaal 
www.myrenz.com
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In combinatie met de Renz-bediening zorgt de myRENZ-app ervoor dat de afhaalunit gemakkelijk 
vanuit de smartphone of tablet kan worden bediend. De app dient als elektronische sleutel en als 
informatiebord over de status van bezorgde leveringen of klaargelegde retourzendingen. Ook als de 
unit als pakketkast of medewerkersunit wordt gebruikt, c.q. bij intralogistieke doeleinden binnen een 
bedrijf, dient de app als elektronische sleutel en informeert de gebruiker over bezorgde en afgehaalde 
zendingen. De app is voor iOS-, Android- of Windows-besturingssystemen verkrijgbaar.

myRENZ-App

 ● myRENZ-app: De app dient als elektronische sleutel 
waarmee de unit bediend kan worden.

 ● Statusweergave: 
Informatie over geleverde goederen en retourzendingen 
(c.q. over pakketten en verzendingen)

 ● Push-berichten: De bewoner kan niet alleen met een 
e-mail en een SMS over de status van de goederen of van 
een zending worden geïnformeerd, maar ook direct met 
een push-bericht.

Ondersteunde 
besturingssystemen:

iOS
vanaf versie 8.3 

Android
vanaf versie 4.3

Windows Phone
vanaf versie 10
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Productlijn Kastgrootte XXS1) XS1) S1) M1) L1) XL1) XXL1) XXXL1)

CLASSIC 533 x   95 x 408 mm – – – – – –
533 x 190 x 408 mm – – – – –
533 x 380 x 408 mm – – – –
533 x 760 x 408 mm – –

EXCLUSIVE 300 x 110 x 385 mm – – – – – –
300 x 165 x 385 mm – – – – –
300 x 220 x 385 mm – – – – –
300 x 330 x 385 mm – – – –
300 x 440 x 385 mm – – – –
300 x 660 x 385 mm – – –
600 x 440 x 385 mm – –
600 x 880 x 385 mm – –
370 x 110 x 270 mm – – – – – –
370 x 165 x 270 mm – – – – –
370 x 220 x 270 mm – – – – –
370 x 330 x 270 mm – – – –
370 x 440 x 270 mm – – – –
370 x 660 x 270 mm – – – –
740 x 440 x 270 mm – – –
740 x 880 x 270 mm – – –
740 x 1100 x 270 mm – – –

EXCLUSIVE 300 x 440 x 450 mm – – – –

EXTENDED 300 x 660 x 450 mm – – –
600 x 440 x 450 mm – –
600 x 880 x 450 mm –
370 x 330 x 450 mm – – – –
370 x 440 x 450 mm – – – –
370 x 660 x 450 mm – – –
740 x 440 x 450 mm – –
740 x 880 x 450 mm –
740 x 1100 x 450 mm

Kastgroottes afhaalunits

XXS XS S M L XL XXL XXXL

Pakketafmetingen in mm
200 200 210 230 230 340 400 400
140 300 330 330 330 400 500 600
80 80 120 260 500 530 700 1000

Volume in liter 2,2 4,8 8,3 19,7 38 72 140 240

1) Pakketafmetingen

Leverbare pakketafmetingen vlg. technische 
specificatie CEN/TS 16819 
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Service en onderhoud

Montage, ingebruikname en uitleg

Renz biedt u een professionele montage ter plaatse door opgeleide monteurs. Op die manier wordt 
een optimale, specifiek voor het product bedoelde, functionaliteit gegarandeerd. Na de ingebruikname 
tonen wij u de volledige pakketkastenunit met haar vele mogelijkheden en leren wij u hoe om te gaan 
met de website www.myrenz.com.

Renz-service- en onderhoudscontract

Wij laten u ook na de aankoop niet in de steek en kunnen u onze verschillende types service- en 
onderhoudscontracten van harte aanbevelen, die door de Renz-Service GmbH worden aangeboden. 
Naast regelmatige software-updates en het gebruik van het internetportaal bieden we ook 
regelmatige onderhoudsbeurten aan. Bovendien worden al naar gelang de omvang van het 
onderhoudscontract, ook nadat de garantie is verlopen, reclamaties vakkundig afgehandeld. Graag 
geven wij u advies over de keuze van het voor u passende service- en onderhoudscontract.

Leveringsomvang (voorbeelden):
 ● Toegang tot het onlineportaal voor beheerders en bewoners
 ● Software-updates voor de betreffende processen
 ● Regelmatige inspectie ter plaatse (mechanisch en elektronisch)
 ● Verlenging van de garantie
 ● Reiniging en onderhoud
 ● Reparaties na afloop van de garantie
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Materiaal en kleuren

Geborsteld roestvrij staal RVS-316, V4A

Meer dan 200 RAL-kleuren naar keuze, twee standaard kleuren, kleuren buiten het RAL-kleuren-
register 841-GL op aanvraag mogelijk, verwerking van door de eigenaar aangeleverd kleurpoeder 
(niet bij CLASSIC) op aanvraag mogelijk (stuurt u ons hiervoor alstublieft een datablad van de 
poederfabrikant toe voor een productietest). De glansgraad is in glanseenheden (=GE) weergegeven.

Gri jsa luminium RAL 9007*
zi jdeglans

Verkeerswit  RAL 9016*
Glansgraad 75 +/–5 GE

Standaardkleuren*

Vanwege de verschillen in de poedercoatingprocédés kan deze 
kleurnuance afwijken van die bij andere fabrikanten. Indien het 
overeenkomen van de kleur een absolute vereiste is, sturen wij u 
graag vooraf een Renz-kleurstaal RAL 9007 toe.

Matte RAL-kleuren*

Renz-kleurnr. 9007 Renz-k leurnr. 9016

Stofgrijs RAL 7037*
Glansgraad 35 +/–5 GERenz-k leurnr. 7105

DB 701 (geen RAL-kleur)*
Glansgraad 25 +5/–0 GERenz-k leurnr. 7545

Verkeerswit  RAL 9016*
Glansgraad 35 +/–5 GERenz-k leurnr. 9103

Puurwit  RAL 9010*Renz-k leurnr. 9010

Beige RAL 1001 *Renz-k leurnr. 1001

Crèmewit  RAL 9001*Renz-k leurnr. 9001

Signaalzwart RAL 9004*
Glansgraad 35 +/–5 GERenz-k leurnr. 9102

DB 702 (geen RAL-kleur)*
Glansgraad 25 +5 / –0 GERenz-k leurnr. 7544

Purperrood RAL 3004*Renz-k leurnr. 3004

Bordeauxpaars
RAL 4004*Renz-k leurnr. 4004

Roodpaars  RAL 4002*Renz-k leurnr. 4002

Diepzwart RAL 9005*
Glansgraad 35 +/–5 GERenz-k leurnr. 9101

DB 703 (geen RAL-kleur)*
Glansgraad 25 +5 / –0 GERenz-k leurnr. 7546

Andere populaire RAL-kleuren* (glansgraad 75 +/–10 GE)

Sepiabruin RAL 8014*Renz-k leurnr. 8014

Zi lvergr i j s  RAL 7001*Renz-k leurnr. 7001

Gr i j sbruin RAL 8019*Renz-k leurnr. 8019

RAL-kleur  op aanvraag leverbaar
(behalve pare lmoer-  en neonkleurt inten)

Fel  roodoranje
RAL 2008*Renz-k leurnr. 2008

Robi jnrood RAL 3003*Renz-k leurnr. 3003 Resedagroen RAL 6011*Renz-k leurnr. 6011

*Opmerking: De getoonde kleurnuances kunnen afwijken van de echte kleur. 
Raadpleeg voor de exacte kleurnuance het RAL-kleurenregister 841-GL of neem een originele 
RENZ-DB-kleurstaal.

Tegen corrosie beschermd en gepoeder-
coat staal of Galfan-staal



Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG

Boschstraße 3 · 71737 Kirchberg / Murr · Duitsland

Telefoon +49 (0) 71 44 / 301-0 · Telefax +49 (0) 71 44 / 301-185

E-mail info@renzgroup.de · Onlineshop www.renz24.de

www.renzgroup.com

Technische wijzigingen voorbehouden.

Op sommige foto’s staan speciale uitvoeringen afgebeeld.
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