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HelloFresh verkrijgbaar bij PLUS 

 

Amsterdam, 19 februari 2019 - Vanaf deze week zijn tweepersoons HelloFresh-maaltijden exclusief 

verkrijgbaar bij PLUS. Na een succesvolle pilot in vijf PLUS supermarkten wordt het concept nu uitgerold 

in alle 260 winkels. De boxen bevatten alle ingrediënten voor een lekkere avondmaaltijd voor twee 

personen. Elke week zijn er drie gerechten verkrijgbaar en is er keuze uit ‘Vlees’, ‘Vis’ en ‘Veggie’. Met 

dit aanbod springen HelloFresh en PLUS in op de groeiende vraag onder Nederlandse consumenten naar 

makkelijke manieren om thuis een gevarieerde en zelfgekookte maaltijd op tafel te zetten met verse 

ingrediënten. 

 

 
 

Gemak voor iedereen 

Gemak in de keuken is dit jaar een speerpunt van PLUS. In HelloFresh vond de supermarkt een geschikte 

partner om dit doel nog meer te verwezenlijken. HelloFresh staat met de maaltijdbox voor gemak en 

variatie. In september 2017 is de samenwerking gestart in vijf grote PLUS supermarkten tot grote 

tevredenheid van de klanten. Zij geven aan dat de maaltijdboxen hen ontzorgen en inspireren. De 

positieve ervaringen hebben erin geresulteerd dat de samenwerking nu landelijk wordt uitgerold in alle 

PLUS supermarkten. 

 

“Goed Eten staat op nummer één bij PLUS. We maken het onze klanten graag zo gemakkelijk mogelijk om 

gezond en gevarieerd te eten. Dus zeker ook als het aankomt op makkelijke manieren om thuis een 

lekkere, zelfgekookte maaltijd op tafel te zetten met verse ingrediënten”, aldus Eric Leebeek, commercieel 

directeur bij PLUS. “De maaltijdboxen van HelloFresh sluiten hier naadloos bij aan en de samenwerking 

voelt daardoor heel natuurlijk.” 
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Vlees, Vis of Veggie 

Elke week kunnen klanten kiezen uit twee of drie gerechten van HelloFresh, ‘Vlees’, ‘Vis’ of ‘Veggie’. De 

recepten in de winkels wisselen elke zaterdag waardoor klanten steeds van nieuwe, gevarieerde 

gerechten kunnen genieten. De gerechten worden geselecteerd uit het reguliere menu van HelloFresh. 

Voor € 9,95 kopen de klanten van PLUS alle ingrediënten inclusief receptkaart voor een lekkere 

avondmaaltijd voor twee personen. Het is niet nodig om hiervoor een HelloFresh-abonnement af te 

sluiten in de supermarkt. 

 

“Bij HelloFresh willen we zo veel mogelijk mensen inspireren met gevarieerde recepten, verse 

ingrediënten en makkelijke oplossingen voor het avondeten.  Naast onze klanten die wij wekelijks thuis 

voorzien van verse ingredienten via een flexibel lidmaatschap, is er natuurlijk ook een groep mensen die 

bijvoorbeeld hun avondeten last-minute plannen en dat in de supermarkt doen”, aldus Maartje Frederiks, 

CEO van HelloFresh Benelux. “De samenwerking met PLUS zorgt er voor dat ook deze mensen de kans 

krijgen om ons product te ervaren en in een handomdraai een verse en gevarieerde maaltijd op tafel 

kunnen zetten”. 

*** EINDE PERSBERICHT *** 

 

Over HelloFresh (www.hellofresh.com) 

Elke week levert HelloFresh verse lokale ingrediënten en inspirerende recepten aan zijn 1,84 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 54,7 miljoen maaltijden aan 2,04 miljoen actieve klanten 

wereldwijd in de periode van drie maanden tussen 1 oktober 2018 en 31 december 2018. HelloFresh is in november 

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

 

*** 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 
 
Het PR Bureau 
Sabine Krouwels 
E: sabine@hetprbureau.nl 
T: +31 (0) 20 670 22 32 
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