
 

   
 

 
 
 

– Persbericht – 

HelloFresh opent nieuwe transporthub in Rumst 
o Vierde Belgische vestiging belevert klanten tussen Antwerpen en Brussel 

o Sterke groei creëert ruim vijftig nieuwe jobs 

 

Rumst, 21 mei 2019 – Vanwege aanhoudende groei breidt HelloFresh zijn transportnetwerk 

verder uit. De maaltijdboxleverancier opent een vierde transporthub in België, in Rumst (bij 

Antwerpen), als aanvulling op de huidige vestigingen in Kluisbergen, Gent en Namen. Vanuit 

Rumst gaat HelloFresh zogeheten last mile-leveringen doen bij klanten tussen Antwerpen 

en Brussel.  

 

Met de nieuwe vestiging telt HelloFresh in België nu vier hubs. Vanuit het distributiecentrum 

in Bleiswijk, waar de boxen worden ingepakt, rijden er dagelijks gekoelde vrachtwagens naar 

de verschillende hubs. Van hieruit werken zeshonderd gekoelde bestelwagens de last 

mile naar de klanten af.  

 

Afstand verkleinen  

 

De hub in Rumst is al de vierde Belgische vestiging in twee jaar, en wordt geopend zes 

maanden na de vorige opening in Gent. “Deze opening onderstreept onze sterke groei in 

België”, zegt Maartje Frederiks, CEO en oprichter van HelloFresh Benelux. “Die groei maakt 

het ook mogelijk om ons transportnetwerk op een efficiënte manier in te richten en zo de 

afstand van onze hubs naar onze klanten verder te verkleinen. Zo garanderen we onze klanten 

verse en kwalitatieve ingrediënten. ” 

 

Die kortere afstand levert veel voordelen op, zowel voor de klant als op het vlak van CO2-

uitstoot per levering. Maartje Frederiks: “De afgelopen jaren hebben we ons logistieke proces 

verder uitgebouwd en geprofessionaliseerd. De vestiging in Rumst, perfect gelegen voor de 

regio die we willen bedienen, is op dat vlak een belangrijke nieuwe stap. Dit jaar gaan we ook 

tests doen met enkele bestelwagens die volledig elektrisch rijden én koelen. Zo blijven we 

innoveren en zoeken naar manieren om mensen gezond en makkelijk te laten eten, met zo 

weinig mogelijk impact op het milieu.” 

 

50 jobs 

Ook op het vlak van werkgelegenheid betekent de opening een stap vooruit voor de regio. De 

nieuwe hub Rumst biedt werkgelegenheid aan ruim 50 mensen, voornamelijk logistieke 

medewerkers.  

 

- Einde persbericht - 

 



 

   
 

 
 
 

 

Over HelloFresh 

Elke week levert HelloFresh verse ingrediënten en inspirerende recepten aan zijn 2,48 miljoen actieve klanten 

wereldwijd. Klanten kunnen kiezen uit een grote verscheidenheid aan recepten en hun maaltijden enkele weken 

vooruit plannen door te bestellen via desktop of mobiele app. Het bedrijf werkt samen met lokale 

voedselleveranciers in 11 markten; de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, België, 

Luxemburg, Oostenrijk, Zwitserland, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland met kantoren in 8 steden, dat een team 

van meer dan 4.500 mensen telt. HelloFresh leverde 65,6 miljoen maaltijden aan 2,48 miljoen actieve klanten 

wereldwijd in Q1 2019 (1 januari – 31 maart 2019). HelloFresh is in november 2011 in Berlijn opgericht en staat 

sinds november 2017 genoteerd op de Duitse aandelenbeurs in Frankfurt. www.hellofresh.be 

 

*** 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 

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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