
 



Goed eten is belangrijk en daar helpen we bij HelloFresh graag een handje bij. Hoe we dat 
doen? Met het hele team zorgen we voor de beste ingrediënten en de lekkerste recepten: 
van bekende klassiekers tot  verrassende wereldgerechten. Zo bieden wij wekelijks keuze 
uit 30 recepten. Wil je liever een weekje overslaan? Pauzeren van  de box gaat  eenvoudig in 
het online account. 

✓ Breng meer variatie op tafel
Met elke week keuze uit meer dan 30 verschillende recepten kook je altijd gevarieerd. Zin 
in meer? Voeg lekkere extraʼs toe van onze Markt - van kaas en zuivel tot brood en soep - en 
krijg ze samen met je maaltijdbox thuisbezorgd.

✓ Eet bewust met de beste verse ingrediënten op je bord
Alleen de beste ingrediënten zijn goed genoeg voor in de HelloFresh Box. We bezorgen 
alles wat je nodig hebt in precies de juiste hoeveelheden bij jou thuis. Zo kook je 
supervers én verspil je niks.

✓ Makkelijk te bereiden en lekker voor jong en oud
Koken was nog nooit zo makkelijk: met onze receptkaarten zet je in 4 tot 6 eenvoudige 
stappen een maaltijd op tafel waar iedereen blij van wordt. Beloofd!

✓Jij hebt het voor het zeggen
Kies elke week zelf je favoriete recepten en bezorgmoment via onze handige app. Andere 
plannen? Geen probleem, je zet je box in één klik op pauze.

Ervaar het gemak van HelloFresh
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De klant selecteert zijn/haar 
favoriete recepten uit een uitgebreid 
en wisselend weekmenu (>30 
recepten)
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We verpakken alle ingrediënten in 
de juiste hoeveelheden en porties

We creëren lekkere, gezonde en 
gevarieerde recepten

We leveren de maaltijdbox wekelijks 
bij de klant thuis, wanneer het 
uitkomt

De klant ontvangt alle ingrediënten 
in afgemeten porties, aan de hand 
van zijn/haar voorkeuren

Diner is solved! Binnen 4-6 
makkelijke stappen staat een 
heerlijke maaltijd op tafel

Het concept in een notendop
Wekelijks een gepersonaliseerde maaltijdbox, afgestemd op de wensen van de klant



Kook je mee?
1. Ga naar HelloFresh.nl
2. Stel jouw box samen
3. Vul tijdens het bestellen de code in 

Veel kookplezier!
Gebruik de code vóór 28 februari 2022

Actievoorwaarden: Bij bestelling van een flexibel lidmaatschap op een maaltijdbox krijg je op de eerste box € 20,01 korting en gratis bezorging t.w.v. 
€ 4,99, op de tweede, derde én vierde box € 10,- korting. Bij bestelling van een maaltijdbox betaal je € 4,99 aan bezorgkosten. De kortingscode is 
alleen geldig voor nieuwe en bestaande klanten, kan eenmalig en één keer per huishouden worden gebruikt. De korting is niet te combineren met 
andere aanbiedingen en is niet inwisselbaar voor contanten. Premium-recepten, een extra portie vlees, vis of groente en producten van de 
HelloFresh Markt zijn niet inbegrepen in de korting. De korting is geldig t/m 28 februari 2022, waarna reguliere tarieven gelden. Opzeggen, 
pauzeren en maaltijden kiezen kun je afhankelijk van jouw bezorgdag uiterlijk 3 tot 6 dagen voor de bezorging van de box doen, via je account of de 
klantenservice van HelloFresh. Op het lidmaatschap geldt een herroepingstermijn van 14 dagen. Bekijk voor meer informatie de algemene 
voorwaarden op www.HelloFresh.nl/algemene-voorwaarden.

Ervaar het gemak van HelloFresh
Tot wel
€ 55,- 

korting

Bestel nu je eerste 4 boxen met in totaal € 50,- korting

HELLONLVOORELKAAR

Code:


