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PRIVACY- EN COOKIESTATEMENT   
 

Inleiding 

HelloFresh bezorgt gratis overal in Nederland wekelijks een box met gezonde recepten en 

verse ingrediënten bij jou thuis. HelloFresh verwerkt persoonsgegevens en andere data in 

overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. In dit privacy- en cookiestatement 

(verder te noemen: “Privacy- en Cookiestatement”) zijn de overwegingen hierover 

vastgelegd. 

 

Toepasselijkheid 

Dit Privacy- en Cookiestatement is van toepassing op de verwerking van de door leden 

verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen 

vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van HelloFresh en het gebruik van 

aanvullende diensten zoals onze WhatsApp-kookhulp. 

 

Autoriteit Persoonsgegevens 

De gegevensverwerking is door HelloFresh gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te 

Den Haag onder nummer 1619943. 

 

1. Hoe verzamelt HelloFresh persoonsgegevens 

HelloFresh behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. HelloFresh verzamelt 

Persoonsgegevens wanneer je een lidmaatschap aangaat, je abonneert op onze 

nieuwsbrief, gebruikmaakt van onze WhatsApp-kookhulp,  informatie opvraagt, meedoet 

aan een enquête of test, informeert naar onze activiteiten, deelneemt aan een actie, een 

vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.  

 

2. Welke persoonsgegevens verzamelt HelloFresh 

HelloFresh verzamelt contactgegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, 

geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en 

maaltijdvoorkeuren. We slaan ook op wanneer en waarover we contact met je hebben gehad, 

bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt aan onze klantenservice. Als je gebruik maakt van 

onze WhatsApp-kookhulp zien we je gebruikersnaam en telefoonnummer en kunnen we de 



inhoud van de gesprekken bewaren om je in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en 

onze eigen informatievoorziening te verbeteren.   

  

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan HelloFresh, kan HelloFresh 

aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik 

van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, 

zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het 

apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik 

van onze website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je 

bekijkt. De respons (open- en klikstatistieken) op onze e-mails worden ook op individueel 

niveau vastgelegd.  

 

In sommige gevallen kunnen Persoonsgegevens door HelloFresh worden gecombineerd 

met informatie afkomstig uit externe bronnen (zoals demografische en geografische 

segmenten). Op basis van al die gegevens kunnen wij je beter van dienst zijn en de inhoud 

van onze diensten beter op je voorkeuren afstemmen. Indien je dit niet wilt, lees je in 

paragraaf 4 hoe je hier bezwaar tegen kunt aantekenen. 

 

3. Waarom verzamelt HelloFresh Persoonsgegevens 

HelloFresh verwerkt Persoonsgegevens om je bestelling volgens overeenkomst uit te 

voeren, om een bestelaccount aan te maken waardoor je in het vervolg sneller en 

gemakkelijker bestellingen kunt plaatsen en om aanvullende diensten te leveren zoals onze 

WhatsApp-koophulp. We slaan gegevens op om klachten en terugvorderingen te verwerken 

en voor onze klantenservice, bijvoorbeeld om vragen te kunnen beantwoorden. Aan de hand 

van de inzichten die we uit het gebruik en bezoek van onze websites krijgen en met behulp 

van vragen en meldingen bij de klantenservice, analyseren en verbeteren wij onze 

dienstverlening.  Persoonsgegevens worden ook verwerkt om je op de hoogte te kunnen 

houden van onze dienstverlening en activiteiten, bijvoorbeeld omdat je geabonneerd bent 

op onze e-mailnieuwsbrief.  

 

HelloFresh verstrekt je gegevens nooit aan derden.  

 

4. Jouw rechten: correctie, inzage en verzet 

Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in jouw gegevens die door HelloFresh 

worden verwerkt en je gegevens desgewenst aanpassen. Ook kun je bezwaar maken tegen 

het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we je per e-mail, 

telefoon, post en/ of SMS of via WhatsApp toesturen. Indien je van één van deze 

mogelijkheden gebruik wilt maken, stuur dan een e-mail naar klantendienst@hellofresh.be.  

 



5. Hoe beveiligt HelloFresh jouw gegevens 

HelloFresh schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in, zoals een e-

mailverzendhuis, een callcenter en bezorgdiensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren 

van de betreffende diensten je gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van 

bewerker voor HelloFresh. HelloFresh heeft technische en organisatorische maatregelen 

getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden 

worden verwerkt. De betreffende dienstverlener ontvangt van HelloFresh alleen de 

noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om jouw Persoonsgegevens 

te beschermen. Met al onze bewerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet 

opnemen.  

 

Voor onze WhatsApp-kookhulp schakelen wij een webcare bedrijf in dat helpt om jouw 

kookvragen te beantwoorden. Deze dienstverlener heeft geen inzage in de gesprekken en 

slaat deze encrypted maximaal 24 uur op, zodat wij in staat zijn je van een antwoord te 

voorzien. HelloFresh is niet verantwoordelijk voor gegevens die door WhatsApp zelf worden 

verwerkt. Voor het gebruik van WhatsApp ben je akkoord gegaan met de voorwaarden van 

WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/?l=nl#terms-of-service  

 

6. Cookies 

HelloFresh gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te 

maken. Hieronder lees je welke cookies wij plaatsen en hoe je hierin een keuze kunt maken. 

 

a. Analytics-cookies 

HelloFresh maakt gebruik van Google Analytics, Dynamic Yield Analytics, New relic en Piwik 

om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop iemand onze 

websites bezoekt en welke pagina’s je daarop bekijkt. HelloFresh gebruikt deze gegevens om 

haar websites te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de 

dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de 

populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten.  

 

Leveranciers: Google Analytics, Dynamic Yield Analytics en Piwik 

 

b. Klantinteractie-cookies 

Op onze website kun je op verschillende manieren met ons in contact treden, bijvoorbeeld 

met ons te chatten. Veel van deze communicatiediensten maken ook gebruik van cookies.  

 

Leveranciers: Zendesk, Usabilla en Zopin.  

 

c. Social media-cookies 

https://www.whatsapp.com/legal/?l=nl#terms-of-service


Op onze websites vertonen wij buttons en widgets van de sociale netwerken Facebook, 

Twitter, YouTube en Instagram, zodat je eenvoudig informatie over ons op sociale media 

kunt delen. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van 

een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent, zodat je niet elke keer op Twitter of 

Facebook hoeft in te loggen als je iets wilt delen.  

 

Facebook- en Twitter-cookies worden alleen geplaatst als je tijdens een bezoek aan de 

HelloFresh-website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft. Door een 

programma te installeren zoals ‘Disconnect’ voor Chrome en Firefox, kun je deze functie 

uitschakelen. 

 

d. Personaliseren van reclame-uitingen 

HelloFresh maakt voor haar websites gebruik van reclamecookies. We gebruiken deze 

techniek om het aanbod interessanter te maken. Zo is het mogelijk om internetgebruikers 

die al eerder interesse hebben getoond in onze boxen op andere websites relevante reclame-

uitingen aan te bieden. Het weergeven van deze reclame-uitingen op externe websites 

gebeurt met behulp van cookies en een analyse van eerder gebruiksgedrag. 

 

Leveranciers: Google, Facebook, Doubleclick, Appnexus, Atlas, BingAds. 
 

Wil je toch geen cookies? Via de links hieronder vind je specifieke informatie over het 

weigeren van cookies voor de meest gebruikte browsers: 

 

 Cookies en Internet Explorer, zie: https://support.microsoft.com/nl-

nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

 Cookies en Firefox, zie: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-

websites-computer-opgeslagen 

 Cookies en Google Chrome, 

zie: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDes

ktop&hl=nl 

 Cookies en Safari, zie: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=nl_NL 

 Cookies en Opera, zie: http://help.opera.com/Linux/10.10/nl/cookies.html 

 

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=nl_NL
http://help.opera.com/Linux/10.10/nl/cookies.html

