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Wacht u ongeduldig op uw levering? Maar wat als  
u niet thuis bent wanneer de pakketdienst aanbelt?  
In plaats van die nieuwe schoenen, heeft u nu weer alleen 
maar de afhaalbon in uw handen. Maar het kan ook  
anders: De pakketbox van BURG-WÄCHTER is de oplossing!  
24 uur per dag, zeven dagen per week.  

Op sommige dagen krijg je niet slechts één  
pakket, maar soms ook wel twee of drie.  
Die kunnen allemaal veilig worden bezorgd in de 
eBoxx EASY+. Hiervoor zorgt de functie “meervoudige 
levering”. Dat betekent: als een pakket is bezorgd in 
de pakketbox en deze is vergrendeld, er daarna nog 
steeds andere leveranciers met hun persoonlijke code 
de eBoxx EASY+ kunnen openen om de volgende 
pakketten te bezorgen.

Niet thuis?  
Geen probleem!
DE PAKKETBOX eBOXX EASY+ ONTVANGT ALTIJD UW PAKKET, ZELFS ALS U NIET  
THUIS BENT. ZEVEN DAGEN PER WEEK EN VIERENTWINTIG UUR PER DAG.

11.750.000
pakketten per dag
werden in 2020 gemiddeld  
geleverd in Duitsland. 

24/7

eBoxx is geschikt voor alle pakketdiensten, zoals DPD en DHL. 
Zelfs de apotheek, de drankenleverancier en de plaatselijke 
bakker kunnen uw bestelling of uw zondagse broodjes zeker 
bezorgen. Of het nu gaat om een eengezins-, een  
geschakelde of een huurwoning – de eBoxx EASY+ 
voldoet aan alle eisen.

online shoppers
Wie op internet surft winkelt ook vaak 
online. In 2019 kocht 94 procent van de 
Duitse internetgebruikers van 16 jaar en  
ouder minstens één keer per jaar online.

94%

Het aantal pakketleveringen in Duitsland neemt steeds sneller toe.  
Waar er tussen 2000 en 2010 een stijging van ongeveer 38 procent was,  
groeide het tussen 2010 en 2020 met 84 procent – en het neemt nog  
steeds toe!

+ 38%

+ 84%

+120 %

50kg
De eBoxx EASY+ is uitermate geschikt voor de levering van 
zware pakketten of dranken. Afhankelijk van het type montage 
biedt bijvoorbeeld het GV-model een draagvermogen van wel 
50 kilogram.*

Tot 
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pakketten
Met de eBoxx EASY+ kunt u meerdere 
pakketten van verschillende pakket-
diensten ontvangen. Voor de veiligheid 
wijst u aan alle pakketdiensten een  
verschillende code toe.

1, 2, 3
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De business van de bezorgmaaltijden  
gaat goed. De marktleider registreerde  
in totaal 19,49 miljoen bestellingen in het 
derde kwartaal van 2020 (omgerekend 
212.000 per dag), een stijging van  
120 procent in vergelijking met hetzelfde 
kwartaal van het vorige jaar.

kookboxenU kunt een oneindig aantal codes  
toewijzen voor uw eBoxx EASY+. 
Naast tien permanente leveringscodes 
beschikt u over een willekeurig aantal 
éénmalige codes die na gebruik  
automatisch ongeldig worden.

vele 
codes

*  Het laadgewicht kan variëren, afhankelijk van het type montage en de staat van de wand. De informatie is alleen geldig voor montage volgens de handleiding.

Van één tot 
11.750.000.
Indrukwekkende cijfers voor de  
nieuwe eBoxx EASY+ pakketbox
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GEBRUIKSVRIENDELIJK, HOOGWAARDIG VAKMANSCHAP. MET DE PAKKETBOX  
eBOXX EASY+ GEBRUIKT U DE NIEUWSTE TECHNOLOGIE BIJ DE ONTVANGST  
VAN UW PAKKETTEN EN HOEFT U NOOIT MEER IN DE WACHTRIJ TE STAAN  
OM UW PAKKET AF TE HALEN. 

Uw pakketbox in één oogopslag

Contactloze 
leveringen

Een groot opbergvak –  
zelfs voor meerdere  
pakketten geschikt
De eBoxx EASY+ is verkrijgbaar in twee maten.  
Met een inhoud van 98 of 197 liter. Hierdoor kunt u  
grotere pakketten of meerdere leveringen van verschillende  
pakketdiensten ontvangen.

Optioneel met  
opzet-brievenbus
De ideale combinatie: De eBoxx EASY+ kan 
optioneel worden aangevuld met één of twee 
brievenbussen. Dit betekent dat u geen aparte 
brievenbus meer nodig heeft.

Wand-,  bodem-,  standaard- 
en systeemmontage
Bij de installatie van de pakketbox heeft  
u de keuze. De montage kan gebeuren aan  
de huismuur, op de vloer of vrijstaand op  
staanders. Net daar waar dit het beste bij uw  
leefomgeving past. Natuurlijk kunt u ook  
meerdere eBoxxen combineren.

Bediening
Overzichtelijk en bijzonder  
gebruiksvriendelijk: In slechts vier stappen 
wordt het pakket afgeleverd in de eBoxx EASY+ 
en wordt de box ook weer veilig gesloten. 

Geen aansluiting op 
het stroomnet nodig!
Gewoon batterijen plaatsen en u kunt 
aan de slag! Om de eBoxx EASY+ te  
bedienen zijn geen stroomaansluiting en  
de bijbehorende complexe en dure montage-
werkzaamheden nodig. De elektronica 
wordt via de meegeleverde batterijen van 
spanning voorzien.

Handig te bedienen via de app
Leveringscodes toewijzen, batterijstatus in de gaten houden 
of controleren of een pakket al dan niet werd geleverd.  
Met de gratis secuENTRY Key-app voor iOS en Android kunt u  
de eBoxx EASY+ comfortabel en logisch bedienen.

Materiaal
Een pakketbox moet vele jaren  
meegaan. Daarom is de eBoxx EASY+  
gemaakt van gegalvaniseerd staal en  
dankzij het corrosiebestendige  
vergrendelingsmechanisme optimaal  
beschermd tegen weersinvloeden. 
 
Pluspunt: De stalen elementen  
zijn laser-gelast en zorgen zo  
voor een optimale stabiliteit van  
de pakketbox.
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Slim gecombineerd
NIET ALLEEN VOOR EENGEZINSWONINGEN: DE eBOXX EASY+ PAST ZICH AAN UW  
WOONSITUATIE AAN. ALS SYSTEEM MET MEERDERE PAKKETBOXEN EN TE COMBINEREN 
MET BIJPASSENDE BRIEVENBUSSEN VOOR WOONCOMPLEXEN OF BEDRIJFSGEBOUWEN.

Moet u vaak verschillende buren in uw 
woningcomplex storen om uw leveringen 
op te halen? Die tijd kunt u besparen met 
de eBoxx EASY+. In wooncomplexen en  
appartementengebouwen kunnen verhuurders 
of eigenaren eenvoudig meerdere pakket-
boxen combineren. Op deze manier ontvangt 
elke bewoner zijn pakket rechtstreeks – een 
pluspunt in wooncomfort. 

Voor verhuurders en huiseigenaren is de 
toevoeging van de brievenbus A op de 
eBoxx een ideale combinatie. Zo worden 
pakketten en de normale brievenpost veilig in 
één systeem bezorgd. Voor maximaal zes  
pakketboxen en brievenbussen in een vrijstaand 
systeem met Terzo-paal.

Twee modellen, vele mogelijkheden.  
Of het nu gaat om de eengezinswoning of het 
wooncomplex: Met de moderne pakketboxen 
eBoxx EASY+ heeft u niet alleen qua formaat 
de keuze. Ook qua aantal zijn ze flexibel. Meer 
informatie over pakketbox-systemen vindt u op 
onze website. 

Het grote model (GV) van de eBoxx EASY+ heeft een 
binnenvolume van maar liefst 197 liter. Dit komt over-
een met meer dan de helft van het kofferruim van een 
huidige VW Golf 8. Afhankelijk van het type montage 
heeft de GV-pakketbox een maximaal laadgewicht* van wel 
50 kilogram. Zo kan bijvoorbeeld uw drankenleverancier  
er een standaard waterkrat met twaalf flessen en twee  
six-packs met 1,5 liter flessen in zetten.

De ruime

eBoxx EASY+ GV met Terzo-paal: Deze grote pakketbox 
heeft een binnenvolume van 197 liter.

Ideaal voor gebruik in twee- en meergezinswoningen: de eBoxx EASY+ (model E) als systeem, in combinatie met de eBoxx brievenbus A, 
Terzo-paal en Terzo-voet.

De flexibele

eBoxx EASY+ E met eBoxx brievenbus A en  
staander Universal 150 eBoxx Ni  
(optioneel ook met twee opzet-brievenbussen).

De aanvullende

eBoxx brievenbus A als pasklaar  
opzet-element voor de eBoxx EASY+ E.
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*  Het laadgewicht kan variëren, afhankelijk van het type montage en de staat van de 
wand. De informatie is alleen geldig voor montage volgens de handleiding.
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De secuENTRY Key-app is gratis beschikbaar voor Android en iOS.  
De betreffende AppStore-links zijn te vinden op onze website 
www.burg.biz/international/ of via deze QR-code.
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4
Eenvoudige en veilige bediening. 
Op het bedieningspaneel van de eBoxx 
EASY+ worden de te volgen stappen  
duidelijk aan de leverancier uitgelegd 
door middel van vier afbeeldingen.

stappen

ALLES IN ÉÉN HAND – CODES TOEWIJZEN. STATUS CONTROLEREN.  
DE BEDIENING VAN DE eBOXX EASY+ IS KINDERSPEL MET DE KEYAPP. 

Met de gratis secuENTRY Key-app hebt u  
altijd de toegang tot uw pakketbox in uw 
broekzak. In de smartphone-app wijst u leve-
ringscodes toe voor de pakketdiensten of  
eenmalige codes voor de zondagse broodjes  
van de bakker. Natuurlijk kunt u alle codes op  

elk gewenst moment wijzigen of verwijderen. U 
heeft altijd en overal volledige controle over wie 
uw eBoxx EASY+ kan openen! Daarnaast toont  
de app de batterijstatus van de pakketbox en of  
er al een pakket in is bezorgd.

DE PAKKETDIENSTEN EN ALLE ANDERE LEVERANCIERS ZULLEN HET GEWELDIG  
VINDEN! WANT DANKZIJ DE LOGISCHE BEDIENING VAN UW eBOXX EASY+ HEBBEN 
DE BEZORGERS SLECHTS EEN PAAR SECONDEN NODIG OM UW PAKKET VEILIG  
AF TE BEZORGEN.

Veilige bezorging van pakketten in slechts enkele seconden

Snel & logisch

Alles verloopt heel “easy”–  
zoals de naam al doet  
vermoeden! Pakketdiensten  
hebben slechts enkele ogenblikken 
nodig om een levering veilig te 
bezorgen in uw eBoxx EASY+  
pakketbox.

1. Op de START-knop drukken
2. Deur openen
3.  Pakket plaatsen en  

deur sluiten
4. Op de END-knop drukken

Uw pakket is veilig opgeborgen!

Natuurlijk kunnen niet alleen  
pakketdiensten gebruik maken 
van de eBoxx EASY+. Ook de  
lokale bakker, apotheker of  
biologische boer uit de buurt  
kan er zijn leveringen in kwijt.

De bediening is ook heel  
eenvoudig voor u: open gewoon 
de pakketbox met uw persoonlijke 
gebruikerscode en neem er de 
pakketten uit. De slimme functie 
“meervoudige levering” maakt 
het mogelijk om meerdere  
leveringen op één dag op te 
ontvangen. En dankzij de  
individuele leveringscodes hebben  
natuurlijk alleen geautoriseerde 
personen deze optie – veilig is  
veilig.

Universele
codes
Zo krijgt uw leverancier de code: Of u nu gaat 
over een pakketdienst of een biologische boer,  
u beslist welke bezorgers in uw pakketbox mogen  
leveren en of de overeenkomstige rechten perma-
nent zijn. Een lijst met links voor het opslaan van  
uw toegangscodes bij de pakketdiensten vindt u  
op onze website.
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01. Hoogwaardig vakmanschap: De eBoxx EASY+ wordt met uiterste  
precisie gefabriceerd. Dankzij laserlassen en versterkingen in de bodem is  
de eBoxx EASY+ nog robuuster. Uiteraard past de brievenbus precies op  
de pakketbox. De brievenbus wordt geopend en gesloten met een  
corrosiebestendig cilinderslot. 

02. Zachte deuropening: de deuren van de pakketbox en de brievenbus  
zijn bijzonder gemakkelijk te bewegen. De scharnieren geleiden de  
deuren heel nauwkeurig, zodat ook na langere tijd de deuren nog precies 
sluiten. Een geïntegreerd regenafvoersysteem beschermt pakketten en  
post tegen vocht.

01

Duurzaam dankzij 
hoge kwaliteit
STABIEL. HOOGWAARDIG. DUURZAAM. DE eBOXX EASY+ IS ONTWORPEN VOOR  
GEBRUIK GEDURENDE VELE JAREN. TOPKWALITEIT “MADE IN GERMANY”. 

De pakketbox “Made in Germany”

02
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45
zijn in de eBoxx EASY+ pakketbox 
verwerkt. Sinds 1975 ontwikkelt  
en produceert BURG-WÄCHTER  
brievenbussen van hoge kwaliteit.

jaren ervaring

VEILIGHEIDS- 
NIVEAU

3
Trekkracht 300 N

Trekkracht 
De eBoxx is goed uitgerust tegen vandalisme. 
Met een trekkracht van veiligheidsniveau 3 (30 kg)  
volgens TS 16819 biedt de pakketbox een uiterst  
robuuste bescherming.

Kinderslot
In geval van nood kan de eBoxx van binnenuit 
worden geopend via een kinderslot en is deze 
voorzien van een ventilatiesysteem.

VEILIGHEIDS- 
NIVEAU

2
EN 13724

Inbraakwering
Het ingebouwde slot voor de optionele opening  
van de pakketbox vermindert het risico van inbraak.  
Dit wordt gegarandeerd door de norm EN 13724  
(veiligheidsniveau 2). 

Weerbestendig 
De pakketten zijn beschermd tegen weer en wind.  
De weerbestendigheid werd getest door middel van een 
beregeningstest en bevestigd in overeenstemming met 
TS 16819 (corrosieklasse 3).

TS 16819
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Kleur EAN Pakketbox 
maten/gewicht

Pakket  
max. afmetingen/laadgewicht*

40 03482... in mm in mm

98 12,5

197 20,5

4,9

Overzicht

Meer  
informatie:
handleidingen, montage instructies en alle  
vakhandels in uw omgeving vindt u onder:  
www.burg.biz/international/

DIN 
C4

760

575
450

575

380
450

E 635 ANT met 
opzet-brievenbus A 625  
op Terzo-paal 

E 635 W op  
standaard Universal 150  
eBoxx Ni ***

Eenvoudige montage
Drie opties naar wens

01 02

E 635 ANT / E 635 W

GV 645 ANT / GV 645 W

A 625 ANT / A 625 W **
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540

340
405

725

535
405

afhankelijk  
van het type 
montage tot 

40

afhankelijk  
van het type 
montage tot 

50

Zelfs een groot drankkrat  
past in de eBoxx EASY+. En  
natuurlijk een groot pakket of  
meerdere pakketten.

       Tot 50 kg 
laadgewicht*

Vrijstaand is de eBoxx een echte 
blikvanger. De staanders worden 
in beton gestort of op een  
betonnen fundering geschroefd.

Staander-
montage

115

380
450

01 Wandmontage: Vergelijkbaar  
met een brievenbus, is de eBoxx 
stevig vastgeschroefd aan de  
huismuur. Hiertoe is de eBoxx al  
af fabriek voorbereid.

02 Bodemmontage: De eBoxx is  
ook voorbereid voor de bevestiging 
op de vloer, een muur, een sokkel of 
een andere dergelijk oppervlak.

* Het laadgewicht kan variëren, afhankelijk van het type montage en de staat van de wand. De informatie is alleen geldig voor montage volgens de handleiding.  
** Brievenbussen volgens DIN EN 13724:2013. 

BEVESTIG DE EBOXX EASY+ ZOALS  
U WENST! DE MODELLEN ZIJN AF  
FABRIEK VOORBEREID VOOR WAND-, 
BODEM- EN VRIJSTAANDE MONTAGE.

Antraciet 41930 4
Wit 41920 5

Antraciet 41950 2
Wit 41940 3

Antraciet 41970 0
Wit 41960 1

***  Voor de GV 645 pakketbox zijn twee Universal 150 eBoxx Ni staandersets nodig.
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Toebehoren
Aanbevolen toebehoren: 

Universal 150 eBoxx Ni
Roestvrij staal

• Universeel toepasbaar voor alle  
eBoxx modellen

• Bestaande uit twee buizen,  
met speciale gaten

• eBoxxen worden van binnen op de 
staander bevestigd, daardoor  
verhoogde bescherming tegen diefstal

Terzo paal
• Paal, gemaakt van hoogwaardig  

gepoedercoat aluminium profiel

• Om in te betonneren

• Voor montage van een eBoxx  
zijn twee palen nodig

Terzo-voeten
• Optioneel bij Terzo-paal

• Maken montage mogelijk zonder  
inbetonneren

• Om vast te schroeven op een stevige  
ondergrond (beton)

• Incl. bevestigingsmateriaal en  
afdekkappen

• Voor montage van een eBoxx  
zijn twee voeten nodig

• Om in te betonneren

• De staanderbuizen kunnen  
desgewenst worden ingekort

• Voor de GV 645 pakketbox zijn  
twee staandersets nodig

• Incl. montageset

Artikel EAN l x Ø
40 03482... mm

UNIVERSAL 150 eBoxx NI 37801 4 1500 x 32

Artikel Kleur EAN Lengte
40 03482... mm

TERZO V11-170 W Wit 38530 2 1540
TERZO V11-170 ANT Antraciet 38510 4 1540
TERZO-voet V11- F W Wit 31000 7 1540
TERZO-voet V11- F ANT Antraciet 34420 0 1540
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BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

TELEFOON
+49 (0) 23 35 965 30

FAX
+49 (0) 23 35 965 390

E-MAIL
export@burg.biz

SOCIAL MEDIA

04
01

22

ALWAYS THE 
SAFE CHOICE!


