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HOE ONTVANG JE DE HELLOFRESH 
FAMILYBOX TER WAARDE VAN € 62,-?
Let op: tijdens het inschrijven dien je een foto/scan van het aankoopbewijs te uploaden. Maak deze alvast om snel en 
eenvoudig door het inschrijfformulier te lopen.  

Stap 1: 
Ga naar BK.nl/hellofresh_actie

Stap 2:
Vul het inschrijfformulier in. Tijdens het inschrijven dien je een foto/scan van het aankoopbewijs van jouw BK product 
(BK product met een aanschafwaarde van ten minste € 49,-) te uploaden. 

Stap 3: 
Je ontvangt van ons binnen 2 werkdagen een e-mail met daarin een unieke code, waarmee je jouw HelloFresh Box 
kunt bestellen via www.hellofresh.nl/bk

Stap 4:
Kies op de website www.hellofresh.nl/bk voor de Box van jouw keuze (4 personen, 3 maaltijden) en geef het gewenste 
tijdstip van bezorging aan. Vul hier jouw unieke code in en jouw HelloFresh Box wordt daarna gratis thuisbezorgd. 
Uiteraard is het ook mogelijk om een HelloFresh Box te kiezen voor 5 personen of meer. De extra kosten hiervoor 
betaal je gemakkelijk via iDeal, PayPal of creditcard.

Actievoorwaarden:
• Deze actie geldt alleen voor aankopen die gedaan zijn in de periode van 19 april 2018 tot en met 13 mei 2018.  
• Deze actie geldt alleen voor BK artikelen met een aanschafwaarde van minimaal € 49,- (inclusief btw).
• Volledige inzendingen dienen uiterlijk 10 juni 2018 in ons bezit te zijn. Na deze termijn worden aanvragen niet 

meer in behandeling genomen.
• De uiterlijke besteldatum van de HelloFresh Box is 30 juni 2018 via de website van HelloFresh. 
• Onvolledige inzendingen worden niet geaccepteerd.
• Onder geldig aankoopbewijs wordt verstaan een kopie of scan van het aankoopbewijs. Deze dient goed leesbaar 

te zijn en in ieder geval te bevatten: Winkel van aankoop, datum van aankoop, naam product, prijs inclusief btw en 
prijs exclusief btw. 

• Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
• Deze actie is alleen geldig voor aankopen door consumenten in Nederland en bezorging van de HelloFresh Box 

binnen Nederland.
• Je ontvangt bij deelname aan de actie eenmalig een gratis HelloFresh Box. Je bent niet gebonden aan een 

abonnement bij HelloFresh. HelloFresh neemt eenmalig telefonisch contact op voor feedback en een aanbieding.
• Deelnemers aan deze actie ontvangen een HelloFresh Box met 3 voorgeselecteerde gerechten. Je kunt deze 

gerechten zelf wijzigen via de website. Je hebt hierbij keuze uit een totaal van 12 recepten. 
• Bij vragen met betrekking tot de bestelling, samenstelling, bereiding en levering van de HelloFresh Box kun je 

dagelijks telefonisch terecht bij de HelloFresh klantenservice. Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer 020 760 
20 14.

• Wij adviseren je het originele aankoopbewijs van jouw BK product te bewaren voor garantiedoeleinden.
• De waarde van de HelloFresh Box kan niet in geld worden uitgekeerd. 
• Je ontvangt 1 HelloFresh Box per geldig aankoopbewijs. 

Kijk voor meer informatie op www.bk.nl/hellofresh. Heb je vragen of wil je jouw ervaring met ons delen? Stuur een 
e-mail dan naar service@bk.nl. 
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BK Cookware is niet aansprakelijk voor enige vertraging of verhindering in de uitvoering van deze actie welke buiten 
haar macht ligt. Deze actie wordt georganiseerd door BK Cookware bv. Bij vragen of opmerkingen met betrekking 
tot de actie kun je terecht bij de BK Customer Service. Zij zijn bereikbaar via het e-mailadres service@bk.nl. Je 
persoonsgegevens worden verwerkt om de HelloFresh Box ter waarde van € 62,- naar je toe te zenden. BK hanteert 
een privacybeleid dat je kunt terugvinden op https://www.bk.nl/privacy-policy. 

www.bk.nl


