Handleiding:
Hoe gebruik je een kortingscode op
Hellofresh.be?

Hoe gebruik je de kortingscode van Hellofresh.be die je kan vinden op
http://tagcity.be?
Je vindt de exacte stappen terug in deze handleiding. Veel plezier met je korting?

https://tagcity.be/shop/hello-fresh/
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1. Stappenplan: hoe gebruik je de kortingscodes
Op de homepagina van HelloFresh zie je meteen verschillende mogelijkheden. Zo kun je er bovenaan
voor kiezen om je HelloFresh box te bestellen. Klik op “bestellen” om je box te bestellen.

Nadat je op “bestellen” geklikt hebt, krijg je meteen een overzicht te zien van alle verschillende
producten die HelloFresh aanbiedt. Maak zelf de keuze en kies de box die jij wenst te bestellen.

Kies het juiste aantal personen en klik op “klik en bestel” om jouw box te bestellen.
Na deze stap krijg je meteen de mogelijkheid om naar de kassa te gaan, maar je krijgt er ook nog de
mogelijkheid om een geldige kortingscode toe te voegen.
Vink aan “heb je een kortingscode”. Daarna komt er een veld tevoorschijn waar je je geldige
kortingscode kunt invullen.
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Geef in het daarvoor bestemde veld je geldige kortingscode in en klik op “OK” om je kortingscode te
valideren. Je korting wordt meteen verrekend met het totale bedrag van je bestelling.

2. Informatie over HelloFresh
2.1 Wat is HelloFresh
Heb je na je werk geen tijd om nog boodschappen te doen? Dan is HelloFresh de ideale oplossing
voor jou. Op de website van HelloFresh vind je heel wat verschillende boxen die je kunt bestellen en
die vervolgens bij jouw thuis geleverd worden. Op die manier kook je gezonde maaltijden op een
snelle en eenvoudige manier en hoef je niet meer naar de winkel te gaan na je werk.

2.2 Troeven
 Heel wat gezonde recepten
 Elke box bevat heel wat verse ingrediënten
 Gratis bezorging in Vlaanderen en Brussel
 Kook zelf snel, eenvoudig en gezond
 Gratis recepten van topchefs zoals Jamie Oliver

2.3 Bedrijfsgegevens
Heb je een vraag voor HelloFresh? Dan kan je hen steeds bereiken via het contactformulier op hun
website: https://www.hellofresh.be/contact/
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Het hoofdkantoor van HelloFresh is gevestigd in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam op het
volgende adres:
HelloFresh Benelux
Zuidpark – Spaklerweg 50-52
1099 BC Amsterdam
Link naar Google Maps:
https://www.google.be/maps?ion=1&espv=2&q=Zuidpark+%E2%80%93+Spaklerweg+5052+1099+BC+Amsterdam&bav=on.2,or.&biw=1745&bih=905&dpr=1.1&um=1&ie=UTF8&sa=X&ved=0ahUKEwi72fjsyczMAhVVF8AKHd9SB3IQ_AUIBigB

3. Nuttige koppelingen
Wens je meer informatie of meer te weten te komen over dit bedrijf? Check dan deze nuttige
koppelingen:





HelloFresh op Facebook: http://www.facebook.com/HelloFresh.be
HelloFresh op Twitter: https://twitter.com/HelloFreshBE
HelloFresh op Google +:
https://plus.google.com/u/0/b/112329601341221345734/112329601341221345734/about
HelloFresh op Instagram: http://instagram.com/hellofreshbe

4. Feedback
Heb je hulp nodig tijdens het gebruiken van een kortingscode op HelloFresh? Of heb je een vraag
over deze handleiding? Aarzel dan niet om ons te contacteren:
Via het contactformulier:
http://tagcity.be/contact/
Per telefoon (enkel tijdens de kantooruren)
+32 (0)488 10 93 84
We wensen je alvast veel bespaarplezier!
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