
Stappenplan voor thuislevering

Download de Parcify app en maak een profiel aan met je e-mailadres en gsm-nummer

Voeg je betaalwijze toe in de Parcify app via ‘mijn profiel’ in het menu
Note : Je boodschappen zullen in rekening worden gebracht op deze creditcard. 

Ga naar Carrefour drive
Opgelet : Als je moet kiezen tussen «afhaling via Carrefour drive» en «thuislevering», kies dan voor 
«afhaling via Carrefour drive»

Doe je boodschappen in een van de deelnemende winkels. Levering is mogelijk binnen een straal 
van 30km rond de deelnemende winkels.
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Je ontvangt een bevestigingsmail van Carrefour Drive. De Parcify-levering wordt niet gepre-
ciseerd in deze bevestigingsmail maar weet dat hiermee rekening werd gehouden. 

De volgende dag ontvang je een melding van de Parcify app om de betaling van je boodschappen 
in de Parcify app te accepteren. Na aanvaarding worden je boodschappen klaargezet voor leve-
ring op het gewenste uur. 

Je ontvangt een melding van de Parcify app met je bevestigingscode wanneer de bezorger 
onderweg is met je boodschappen. Je dient deze code aan de bezorger te geven nadat je de 
boodschappen van hem hebt ontvangen.

Nu zijn de boodschappen bij je thuis!

Na de validatie van je bestelling op drive.be en voor de bevestiging ervan, voeg je de volgende 
elementen toe in het veld “opmerkingen”:

«Levering via Parcify»
Het telefoonnummer dat je hebt gebruikt in de Parcify app.
Vermeld je leveradres en gewenste leveruur/leverdatum (per slot van 30 min.)*

6

5

7

8

9

2/2

Belangrijk
Betaling enkel per creditcard via de Parcify app. Je dient de voorbereidingskosten te be-
talen maar niet de leveringskosten => Je hoeft enkel de servicekosten te betalen, de leve-
ringskosten niet.
* Thuislevering gebeurt steeds de dag na bestelling en tijdens de openingsuren van de 
winkel.
Actie geldig tot 31/12/2018 in de deelnemende winkels. Thuislevering is gratis bij aankoop 
van minimum 150€ (onder dit bedrag kost de levering 5€).


