
 

 
 
 
 

KHN slaat handen ineen met Too Good
to Go om voedselverspilling in de
horeca te voorkomen
Ondernemers die aangesloten zijn bij Koninklijke Horeca Nederland (KHN)
worden sinds deze maand actief geïnformeerd over het tegengaan van
voedselverspilling. Door een samenwerking met antiverspillingsplatform Too
Good To Go, maakt KHN het voor hun leden heel eenvoudig om zich in te zetten
tegen voedselverspilling.
 
Alle bij KHN aangesloten horecabedrijven worden op diverse momenten en manieren
betrokken bij het onderwerp. Door producten aan te bieden en af te nemen, kunnen
ondernemers én gasten een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van
voedselverspilling. Ondernemers krijgen de mogelijkheid om zich het eerste jaar
kosteloos aan te sluiten bij Too Good To Go. Zo kunnen ze een goede start maken
met de strijd tegen voedselverspilling.
 
KHN-directeur Dirk Beljaarts: “Als horecabranche kunnen we een belangrijke bijdrage
leveren aan het terugdringen van voedselverspilling. Door de samenwerking met Too
Good To Go kunnen ondernemers op eenvoudige en gerichte manier in actie komen.
Het antiverspillingsplatform helpt ondernemers om voedselverspilling te verminderen,
nieuwe gasten aan te trekken én inkomsten te genereren uit overgebleven eten. En
dit alles op een leuke en laagdrempelige manier.”

Geertje Zeegers, Country Manager bij Too Good To Go Nederland vertelt over de
samenwerking: “Koninklijke Horeca Nederland heeft een groot aantal leden. Dat zijn
ook allemaal plekken waar mogelijk wel eens eten wordt verspild. Door de
samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland hopen we een nieuw netwerk met
restauranteigenaren te inspireren om in actie te komen tegen voedselverspilling. Zo
zorgen we samen voor minder verspilling!”
 
Over Too Good To Go
Niemand ziet goed eten graag in de prullenbak belanden. Too Good To Go kan het
ook niet langer aanzien dat meer dan 1/3 van het geproduceerde eten wordt
weggegooid en is vastberaden dat er iets moet gebeuren. Altijd op een leuke en

 



laagdrempelige manier. Via de app verbindt Too Good To Go-partners met
overgebleven producten aan consumenten. Op die manier zijn in Nederland al bijna
13 miljoen maaltijden gered van verspilling. In Nederland heeft de app meer dan 3
miljoen geregistreerde gebruikers.

Als Certified B Corporation zet Too Good To Go zich naast de app ook op
verschillende plekken in de maatschappij in om impact te maken. Of het nu gaat om
huishoudens, scholen, bedrijven of de politiek, Too Good To Go wil heel Nederland
inspireren en motiveren om in actie te komen tegen voedselverspilling. De app is
gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store.

Noot voor de redactie
Heb je vragen of een interviewverzoek? Neem dan contact op met:
press@toogoodtogo.nl
 

KHN (Koninklijke Horeca Nederland) is de grootste horeca brancheorganisatie in ons land. Met ruim

235 afdelingen door heel Nederland vertegenwoordigen wij ruim 20.000 horecaondernemers met

zo’n 255.000 horecamedewerkers. Wij staan voor een professionele en toekomstbestendige

horecabranche. Onze leden ondersteunen wij door lobby, advies en financiële ledenvoordelen. Zo

geeft KHN de horeca power.
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Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik hier.

https://apps.apple.com/nl/app/too-good-to-go/id1060683933
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.tgtg&hl=en&gl=US
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https://twitter.com/KHN
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