
 

HelloFresh opent nieuw distributiecentrum in Bleiswijk 
Maaltijdboxleverancier maakt service nog persoonlijker, efficiënter en flexibeler 

 

Amsterdam, 11 juli 2018 – Vanmiddag heeft HelloFresh haar nieuwe distributiecentrum op 

bedrijventerrein Prisma in Bleiswijk geopend. Door dit 21.000 m2 tellende centrum, dat meer dan 

twee keer zo groot is als het oude distributiecentrum, heeft HelloFresh nu de mogelijkheid om 

haar klanten een groter en uitgebreider assortiment aan te bieden. Daarnaast kunnen zij hun 

service nog persoonlijker, efficiënter en flexibeler inzetten. Het gebouw wordt opgeleverd met een 

BREEAM Excellent certificaat, een internationaal erkend keurmerk dat duurzaamheid in de volle 

breedte beoordeeld. Maartje Frederiks, CEO van HelloFresh Benelux, en burgemeester Pieter van 

de Stadt van gemeente Lansingerland, waar Bleiswijk onder valt, verzorgden de officiële opening. 

 

 
Maartje Frederiks, CEO van HelloFresh Benelux, en burgemeester Pieter van de Stadt openden vanmiddag 

officieel het nieuwe distributiecentrum van HelloFresh in Bleiswijk. 

 

Verse producten 

HelloFresh heeft het nieuwe distributiecentrum ontworpen samen met partner Leen Menken, 

waarbij veel aandacht is besteed aan duurzaamheid en energiezuinigheid. Het gebouw is opgeleverd 

met het internationaal erkende BREEAM Excellent certificaat voor duurzaamheid. Het centrum is 

bijvoorbeeld uitgerust met energiezuinige apparatuur en er wordt gebruikt gemaakt van 

hernieuwbare energie. Door het tailormade ontwerp heeft het een uniek karakter en voldoet 

compleet aan de wensen van HelloFresh en alle eisen die worden gesteld aan voedselveiligheid. Zo is 

het centrum grotendeels gekoeld naar 2-4 graden, wat de kwaliteit en versheid van het eten ten 

goede komt. 

 



 

Flexibiliteit en gemak 

Met een oppervlakte die meer dan twee keer zo groot is als het oude gebouw heeft de 

maaltijdboxleverancier alle mogelijkheden om haar klanten een groter en uitgebreider assortiment 

aan te bieden. Daarnaast zorgt het nieuwe distributiecentrum met een extra grote laadpier ervoor 

dat de klanten van HelloFresh nog sneller bediend kunnen worden. Olaf Vreeburg, Head of 

Operations bij HelloFresh: “Met deze innovatie staat bij HelloFresh de behoefte van de klant centraal 

waarbij flexibiliteit, gemak en versheid van de producten voorop staan. Het team is continu bezig het 

bezorgproces zo efficiënt en snel mogelijk in te richten zodat onze klanten altijd de meest verse 

producten ontvangen wanneer het hen uitkomt. Het nieuwe distributiecentrum is hierin een 

belangrijke stap.” 

 

Het centrum heeft een oppervlakte van 21.000m2 en telt 42 laad-/losplatforms, 650 meter aan 

transportband, 1.200m2 aan zonnepanelen, 133 autoparkeerplaatsen en, niet onbelangrijk, 37 

vogelhuisjes. 

 
Over HelloFresh  
HelloFresh Benelux, in 2012 opgericht door Maartje Frederiks, biedt een flexibel lidmaatschap waarmee 
klanten wekelijks een box met gevarieerde recepten en verse ingrediënten voor drie tot vijf maaltijden 
ontvangen. Alle recepten variëren wekelijks en zijn eenvoudig te bereiden in gemiddeld een half uur. 
HelloFresh biedt verschillende boxen; de Originalbox, Veggiebox, Familybox, Quick & Easy Box, Fruitbox, 
Ontbijtbox en Wijnbox. Klanten hebben de optie om zelf maaltijden te selecteren uit het gevarieerde aanbod 
en de box wordt geleverd door heel Nederland. HelloFresh is een Duitse startup met lokale vestigingen in het 
Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, België, Australië, Zwitserland, Canada en de Verenigde Staten. 
Wereldwijd leverde HelloFresh in het laatste kwartaal van 2017 ongeveer 39,5 miljoen verse en gevarieerde 
maaltijden af bij circa 1,45 miljoen huishoudens. Dit jaar is HelloFresh door de Financial Times uitgeroepen tot 
het snelst groeiende bedrijf van Europa, gebaseerd op de omzetcijfers van de periode 2012-2015. In november 
2017 ging HelloFresh naar de beurs. www.hellofresh.nl 
 

– Einde persbericht – 
 

  
 
*** Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie *** 
 
Voor vragen over HelloFresh Benelux, aanvullend rechtenvrij beeldmateriaal en/of interviewverzoeken kunt u 
contact opnemen met Sabine Krouwels via sabine@hetprbureau.nl of 06 129 33 450. 

http://www.hellofresh.nl/
mailto:sabine@hetprbureau.nl

