


ONZE MISSIE



Voedselverspilling is verantwoordelijk voor 8% 
van alle uitstoot van broeikasgassen

870 miljoen mensen lijden elke dag honger

Ons verspilde voedsel heeft een waarde van 
1,7 triljoen dollar

WAAROM IS VOEDSELVERSPILLING



VOEDSELVERSPILLING

*Uit onderzoek van Wageningen Food & Biobased Research bij Nederlandse ziekenhuizen



VOEDSELVERSPILLING

Bedreiging 
of 

kans?





OVER DE APP







SIMPEL EN SNEL 
LOCATIE MANAGEMENT

Gedde  g ad ete jen 



CONTACT MET JE BUREN



VERBORGEN LOCATIES



MAANDELIJKS OF WEKELIJKS 
OVERZICHT VAN DE RESULTATEN 
VAN JOUW LOCATIE (S)



SAMENWERKEN MET 
TOO GOOD TO GO

● No cure, no pay (geen contract)

● €1,19 fee per verkochte Magic Box

● €39,- jaarlijkse administratie fee per locatie

● One-way betaalstroom (Too Good To Go naar partner)



Op a en li ge wd!

WERELDWIJD



TOO GOOD TO GO





“Onze locaties ontvangen 
grootverpakkingen maaltijden vanuit 
onze grootkeuken in Waalwijk. Op locatie 
regenereren we deze verpakkingen en 
serveren dit aan onze bewoners. Ook 
leveren we dagelijks aan 70-80 personen in 
de omgeving (tafeltje dekje). Deze 
maaltijden worden dagelijk koud 
omgeschept vanuit de grootverpakkingen op 
behoefte van de klant (ook dagelijks keuze 
uit twee menu’s). Alles wat nog daarna nog 
over is en nog niet geregenereerd is, 
gebruiken we om in de Magic Box van Too 
Good To Go te doen. De voedselveiligheid 
is zo gegarandeerd en je kunt een dag van te 
voren aangeven hoeveel Boxen je kunt 
aanbieden. 

De portaal is erg handig en zelfs voor de 
digibeten in de keuken zeer overzichtelijk en 
gebruiksvriendelijk.”



SAMENVATTING

● Sluitstuk in je verspilling aanpak → Minder kilo’s afval 

● Lagere afvalverwerkingskosten

● Additionele inkomsten (winst)

● Makkelijk te implementeren en simpel in operatie

● Bewustwording vergroten onder medewerkers en consumenten 
over voedselverspilling → indirecte impact!



Speciaal voor Intrakoop leden: 
1e jaar geen administratie fee
www.toogoodtogo.nl/intrakoop

Pro he l!

Cleo Zumpolle
Key Account Manager Catering
+31 645246255
czumpolle@toogoodtogo.nl

Bart Bergmans
Teammanager Facilitair Mijzo
+31 630397900 
b.bergmans@drsn.nl
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