
 
   

 

 
 
 

– Persbericht – 

HelloFresh opent nieuwe transport hub in Gent  
 

Nieuwe vestiging vangt sterke groei op, verlaagt CO2-uitstoot en creëert vijftig nieuwe 

jobs. 

 
Gent, 20 november 2018 – HelloFresh groeit nog steeds flink en breidt daarom verder uit. De 

maaltijdboxleverancier opent een derde vestiging in België, ditmaal in Gent (Evergem). Deze 

locatie is dicht bij een groot aantal klanten van HelloFresh, en kan hierdoor helpen om de 

logistieke processen nog efficiënter in te richten. Er ontstaat bij het openen van de nieuwe 

vestiging in Gent nog eens extra werkgelegenheid: de hub zorgt voor ruim vijftig nieuwe jobs. De 

nieuwe hub in Gent is een toevoeging op de twee bestaande vestigingen in Namen en 

Kluisbergen, en zal voornamelijk de last mile in Oost-Vlaanderen makkelijker maken. 

 

Met de nieuwe vestiging telt HelloFresh in de Benelux 11 hubs in totaal – 8 in Nederland en nu 

3 in België. Vanuit het distributiecentrum in Bleiswijk, waar de boxen worden ingepakt, rijden 

er vrachtwagens naar de verschillende hubs, waaruit busjes de last mile naar de klanten 

beheren. Het openen van de hub in Gent levert ook duurzaamheids- en 

werkgelegenheidsvoordelen op. Dankzij de nieuwe hub maakt HelloFresh namelijk per levering 

minder kilometers op de weg, waardoor de CO2-uitstoot per klant vermindert. Dat scheelt meer 

dan 1 miljoen kilometers per jaar.  

 

"We vinden het belangrijk om ons product en service continu te verbeteren. Onze klanten zijn 

hiervoor de belangrijkste informatiebron: zij geven ons alle informatie in de vorm van feedback 

en suggesties," zegt Maartje, CEO en oprichter van HelloFresh Benelux. "Sinds we in 2015 

uitgebreid zijn naar België, merken we dat de vraag naar ons product steeds groeit. Dit is dan 

ook de 3e hub die wij openen in België in een jaar tijd. De nieuwe hub in Gent zal voornamelijk 

de groei in het levergebeid Oost-Vlaanderen opvangen. We zijn hier heel trots op: hierdoor 

verbeteren we de service voor onze Belgische klanten. Daarnaast komt dit ten goede van de 

kosten en het milieu; zo besparen we enorm veel kilometers en CO2-uitstoot per klant, en 

werken we ook aan een betere toekomst." 
 

- Einde persbericht - 

 
 

Over HelloFresh (www.hellofresh.com) 

HelloFresh is ‘s werelds leidende maaltijdboxleverancier en is actief in de Verenigde Staten, het Verenigd 

Koninkrijk, Duitsland, Nederland, België, Luxemburg, Australië, Oostenrijk, Zwitserland, Canada en 

Nieuw-Zeeland. HelloFresh leverde wereldwijd 46,5 miljoen maaltijden af aan 1,84 miljoen actieve klanten 

in de periode van drie maanden tussen 1 juli 2018 en 30 september 2018. HelloFresh is in 

november 2011 opgericht in Berlijn en staat sinds november 2017 genoteerd op de Duitse aandelenbeurs in 

Frankfurt. HelloFresh heeft kantoren in New York, Berlijn, Londen, Amsterdam, Zürich, Sydney, Toronto en 

Auckland. 
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*** Noot voor redactie, niet ter publicatie *** 

 

Voor vragen over HelloFresh Benelux, aanvullend rechtenvrij beeldmateriaal en/of 

interviewverzoeken kunt u contact opnemen met: 

 

HelloFresh 

Sophie Michel 

PR Manager Benelux-France 

E: sophiemichel@hellofresh.nl 

T: +31 (0) 6 15 86 70 11 

 

LVTPR 

Camille Vandenheede – PR Consultant / Alix Ostyn – Junior PR Consultant 

E: hellofresh@lvtpr.com 

T: +32 (0)2 474 17 40 
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