
Inclusief 12 snelle recepten

Evy’s Startplan

Met dit Startplan breng je weer 
een gezond ritme in je leven. 
We doen het samen. Ready, set, go!

“

“

Start nu jouw gezonde ritme!



Smaak op je bord in minder 
dan 30 minuten

“Bij alle recepten staan de SmartPoints® waarden 
van het Groene, Blauwe en Paarse plan. SmartPoints 
waarden gaan verder dan calorieën. Ze geven 
aan hoe gezond een maaltijd of product is door 
rekening te houden met het aantal voedingsvezels, 
verzadigde vetten en suikers. Hoe lager het getal, 
hoe beter het past in een gezond eetpatroon. Als 
WW Member krijg je een persoonlijk SmartPoints 
Budget waardoor je zelf beslist wat je wel of niet 
eet. Handig toch?”  

Je bent klaar om terug in een gezond ritme te 
komen! WW Ambassador Evy Gruyaert deelt haar 
12 favoriete, snelle recepten waarmee je een 
eigen weekmenu kan samenstellen. Zin om die 
sportschoenveters weer te strikken? Dan kan je 
inspiratie vinden in haar beweegplan.

Tips van WW diëtiste Nicky 

Dit zijn mijn 12 favoriete WW recepten die je klaarmaakt in minder 
dan 30 minuten. Handig, toch? Mix & match de 4 ontbijten, lunches 
en diners, en stel je weekmenu naar eigen smaak samen.

“ “
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Kleurrijke ontbijtbowl

Bereidingstijd:  10 minuten

Porties:  1

per portie

Ingrediënten 

1 appel

170 gram magere Griekse yoghurt

5 amandelen

100 gram druiven

2  koffielepels abrikozenjam

15 gram havermout
    

Bereidingswijze 

1. Halveer de appel. Rasp de ene helft 

 en snijd de andere helft in dunne partjes.  

 Meng de geraspte appel met de yoghurt en   

 doe in een schaaltje.

2. Hak de amandelen grof en halveer de druiven.  

 Leg de partjes appel, de jam, de druiven, de  

 havermout en de amandelen op de appelyoghurt en serveer.
    

Maak de beste start met 
deze ontbijtjes

6 4 2

3



Peerlinten op vanilleyoghurt 
met walnoten

4

Bereidingstijd:  15 minuten

Porties:   2

Ingrediënten 

250 gram magere yoghurt 

½  vanillestokje

1  peer

2  koffielepels honing 

15  gram gehakte walnoten
    

Bereidingswijze 

1. Snijd het vanillestokje in de lengte open, schraap het merg eruit en meng met de yoghurt  

 en 1 koffielepel honing. Rooster de walnoten 2-3 minuten in een pan op middelhoog vuur  

 en besprenkel met de rest van de honing. 

2. Was de peer, verwijder het klokhuis met een appelboor of een mes en snijd de peer met  

 de spiraalsnijder in brede linten. Leg de peerlinten op de vanilleyoghurt, bestrooi met de  

 walnoten en serveer. 

4 3 3

Tip! Met de Jar to Go neem je handig je ontbijt mee.

per portie

https://www.weightwatchers.be/be/nl/shop/jar-to-go-600


Plattekaas met mango en chocolade 

5

Bereidingstijd:  5 minuten

Porties:  1

Ingrediënten 

150  gram plattekaas

30  milliliter water

¼  mango

10  gram chocoladesaus

Bereidingswijze 

1. Roer de plattekaas met het water romig.  

 Snijd de mango in blokjes en pureer de helft.

2.  Voeg de mangopuree en de mangoblokjes toe  

 aan de kwark/plattekaas.  

 Giet er tot slot de chocoladesaus overheen.

3 1 1

Evy: “Yes, ik hou van ontbijtjes. Het geeft me de energie die ik nodig 
heb om de ochtend goed door te komen.”“ “

per portie



Banaanpannenkoekjes met 
rode vruchtensaus 

Bereidingstijd:  20 minuten

Porties:  4

Ingrediënten 

250 gram bosvruchten  

 (eventueel uit de diepvries)

1  koffielepel poedersuiker

2  kleine bananen

3  eieren

2  koffielepels olie 

Bereidingswijze 

1.  Pureer voor de saus het fruit met de poedersuiker. Pel voor het beslag de bananen, 

 snijd in stukken en pureer met de eieren.

2.  Verhit 1 koffielepel olie in een pan op middelhoog vuur en bak van de helft van het beslag 

 4 pannenkoekjes ongeveer 4 minuten aan beide kanten. Haal de pannenkoekjes uit de pan  

 en verhit de rest van de olie. Herhaal met de rest van het beslag. Serveer de pannenkoekjes  

 met de rodevruchtensaus.

2 1 1
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Nicky: “Houd de 80/20 regel als leidraad als je gewicht wilt 
verliezen. Focus vooral (80%) op gezonde voeding en vul dit aan 
met sport (20%). Het vetgehalte laten dalen en de rest van je 
lichaam (o.a. spieren) behouden is wat je kan bereiken door gezonde 
voeding te nuttigen met voldoende magere eiwitten en door over 
het algemeen actief te zijn waarbij je regelmatig aan krachttraining 
doet.” 

per portie
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Mediterrane frittata
Bereidingstijd:  30 minuten

Porties:  1

Ingrediënten 

1 venkel

1  halve courgette

1  rode paprika

1  koffielepel olie

2  eieren

30  milliliter magere melk

1  koffielepel tijm

50  gram fetakaas light

 Snufje peper/ snufje zout

Bereidingswijze 

1.  Verwarm de oven voor op 180 °C.

2.  Snijd de venkel in dunne repen. Snijd de courgette in de lengte in kwarten en daarna in plakjes.  

 Snijd de paprika in blokjes. Verhit de olie in een ovenbestendige pan. Voeg de venkel, courget  

 te en paprika toe en bak ongeveer 5 minuten. Klop de eieren met melk, peper, zout en tijm en  

 schenk over de groenten. Bestrooi met de feta light.

3.  Bak de frittata ongeveer 20 minuten in de oven, totdat het ei is gestold. Snijd in stukjes en   

 serveer.

Easy does it lunches

8 4 4

Tip! Neem op een duurzame manier je lunch mee met 
de handige lunchbox.

per portie

https://www.weightwatchers.be/be/nl/shop/ww-snackbox
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Waldorfsalade in een pot 

Bereidingstijd:  15 minuten

Porties:  1

Ingrediënten 

125  gram magere yoghurt

250  gram knolselder

1  appel

1  halve citroen

125  gram magere yoghurt

2  eetlepels slasaus met yoghurt

5  gram walnoten

7  gram gedroogde cranberries

 Snufje peper/ snufje zout

Bereidingswijze 

1.  Schil de knolselderij/knolselder. Was de appel en  

 verwijder het klokhuis met een appelboor of een mes. Snijd de appel en de knolselder  

 met een spiraalsnijder in dunne spiralen. Pers de citroen uit en besprenkel de appel   

 met 1 eetlepel citroensap.

2.  Meng voor de dressing de yoghurt met de slasaus, de rest van het citroensap,  peper en  

 zout en schep in een pot met schroefdeksel (inhoud van ongeveer 1 liter). 

 Doe de knolselder- en de appelspiralen in de pot. Hak de walnoten fijn. Verdeel de   

 walnoten en de cranberries erover  en sluit de pot goed met het schroefdeksel.   

 Schud goed en eet vanuit de pot. Of schep de salade eventueel op een bord.

6 5 5 per portie

https://www.weightwatchers.be/be/nl/shop/spiraalsnijder-receptenboekje


9

Snelle pizza met tonijn 

Bereidingstijd:  15 minuten

Porties:  1

Ingrediënten 

1  WW Proteïne Wrap 

1  eetlepel tomatenpuree

1  eetlepel water

¼  koffielepel oregano

 Snufje peper/ snufje zout

100  gram champignons

1  kleine rode ui

100  gram tonijn uit blik (in water en uitgelekt)

2  eetlepels geraspte 30+ kaas

1  eetlepel fijngehakte basilicum

Bereidingswijze 

1. Verwarm de oven voor op 200 °C.  

 Leg de WW Protein Wrap op een met bakpapier 

 beklede bakplaat. 

2. Meng de tomatenpuree met het water. Breng op  

 smaak met de oregano, peper en zout en bestrijk  

 daarmee de wrap. 

 

3. Snijd de champignons in plakjes, de ui in halve  

 ringen en verdeel ze met de tonijn over de wrap. 

 Bestrooi met de kaas en bak ongeveer 10 minuten in  

 de oven. 

4. Garneer met het basilicum en serveer.

7 6 6 per portie

https://www.weightwatchers.be/be/nl/shop/proteine-wrap
https://www.weightwatchers.be/be/nl/shop/proteine-wrap


Broodje kipsalade 

Bereidingstijd:  10 minuten

Porties:   1

Ingrediënten 

80  gram kipfilet of WW kipstukjes  

 verkrijgbaar in de supermarkt 

4  zoetzure augurken

125  gram magere yoghurt

2  eetlepels augurkenvocht

1  koffielepel olijfolie

¼  koffielepel mosterd

1  eetlepel fijngehakte bieslook

60  gram wit broodje/sandwich

 Snufje peper/ snufje zout

Bereidingswijze 

1.  Snijd de kipfilet en de augurken in reepjes.  

 Maak een dressing van de magere yoghurt,  

 augurkenvocht, olijfolie, mosterd en de bieslook.

2. Meng alle ingrediënten en breng op smaak met peper en zout.  

 Beleg hiermee het broodje.

9 6 6
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Evy: “Ik ben al jaren vegetariër. De recepten van WW kan ik makkelijk  
vegetarisch maken. Dan vervang ik het vlees door peulvruchten of tofu.” “ “

per portie

https://www.weightwatchers.be/be/nl/shop/ww-in-de-winkel
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Snelle curry met broccoli en kip 

Bereidingstijd:  25 minuten

Porties:  1

Ingrediënten 

50  gram tagliatelle

1  ui

100  gram rauwe kipfilet

1  koffielepel olie

150  milliliter groentebouillon

150  gram broccoli

25  gram roomkaas naturel light

1  eetlepel fijngehakte platte peterselie

 Snufje kerriepoeder

 Snufje peper/ snufje zout

Bereidingswijze 

1.  Kook de tagliatelle al dente.

2.  Snipper de ui en snijd de kip in blokjes. Verhit de olie in een pan en bak daarin de kip.  

 Voeg de ui toe en bak mee.

3.  Schenk de bouillon erbij en breng op smaak met peper, zout en kerriepoeder. 

4.  Verdeel de broccoli in roosjes, voeg toe aan de pan en laat ongeveer 10 minuten zachtjes  

 koken.

5.  Roer de zuivelspread door de saus en schep de tagliatelle erdoor. Breng op smaak met  

 kerriepoeder en bestrooi met de platte peterselie.

Diners om je vingers bij af te likken

11 9 9 per portie



 
  

12

Bereidingstijd:  30 minuten

Porties:  1

Ingrediënten 

1  rode peper

1  wortel

1  ui

1  knoflookteentje

1  koffielepel olie

1  eetlepel tomatenpuree

200  gram tomatenblokjes

60  gram ongekookte volkoren penne pasta

100  gram kerstomaten

1  koffielepel oregano

1  eetlepel fijngehakte basilicum

1  eetlepel geraspte Parmezaanse kaas

 Snufje peper/ snufje zout

Bereidingswijze 

1 Verwijder de zaadlijsten uit de rode peper en snijd in dunne ringetjes. Snijd de wortel  

 in kleine blokjes en snipper de ui. Pers de knoflook.

2.  Verhit de olie in een pan en bak de rode peper, de knoflook, de ui en de wortel. 

3.  Voeg de tomatenpuree en de tomatenblokjes toe en laat ongeveer 15 minuten  

 pruttelen. Kook intussen de penne gaar.

4.  Halveer de kerstomaten, voeg toe aan de saus en verwarm. Breng op smaak met  

 de oregano, peper en zout. Giet de penne af en meng met de saus. Garneer met  

 de basilicum en de Parmezaanse kaas.

9 9 3

Penne all’arrabbiata 

per portie
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Bereidingstijd:  25 minuten

Porties:   1

Ingrediënten 

1  centimeter gember

1  sjalot

120  gram rauw varkensfiletlapje

1  koffielepel olie

1  wortel in stukjes

1  halve rode paprika in stukjes

50  gram peultjes

25  gram taugé

1  halve limoen

1  eetlepel sojasaus

1  mespunt sambal oelek

 Snufje peper/ snufje zout

Bereidingswijze 

1 Hak de gember. Snipper de sjalot. Snijd de  

 varkensfilet in repen. Verhit de olie in een pan op 

 een hoog vuur. Bak de varkensreepjes 4 tot 5  

 minuten aan beide kanten en bestrooi met peper  

 en zout. Haal uit de pan.

2.  Maak de overige groenten schoon, en snijd de  

 wortel en paprika in stukjes. Bak de sjalot en  

 gember kort in het braadvocht. Voeg de groenten 

 toe en bak kort mee. Laat ongeveer 5 minuten  

 zachtjes koken.

3.  Rasp ½ koffielepel limoenschil en pers de limoen 

 uit. Voeg de varkensreepjes toe aan de groenten en 

 verwarm kort. Breng op smaak met de sojasaus, 

 limoensap, geraspte limoenschil, sambal oelek en 

 peper en zout.

4 4 4

Snel oosters varkenspannetje 

per portie



Mexicaanse tacosalade met  
avocadodressing 

Bereidingstijd:  20 minuten

Porties:   4

Ingrediënten 

1  rode ui

1  rode paprika

1  gele paprika

200  gram kerstomaten

½  krop ijsbergsla

150  gram kidneybonen uit blik

60  gram maïs uit blik

100  gram avocado

60  gram magere yoghurt

1  eetlepel limoensap 

 Snufje peper/ snufje zout

50  gram tortillachips 

Bereidingswijze 

 

1.  Pel en snipper de ui. Was de paprika’s, verwijder de zaadlijsten en snijd in blokjes. Was en halveer  

 de kerstomaten. Was de sla, schud droog en snijd in repen.

2. Spoel de kidneybonen af en laat de maïs uitlekken. Pureer voor de dressing het avocadovruchtvlees 

 met yoghurt, limoensap, peper en zout. Verkruimel de tortillachips grof.

3.  Meng de maïs met kidneybonen, ui, paprika, tomaat en avocadodressing en breng op smaak met  

 peper en zout. Schep de sla erdoor, bestrooi met tortillachips en serveer.

6 4 4

Tip! Gebruik de heerlijke, krokante 
WW tortillachips in het recept! 

14

per portie

https://www.weightwatchers.be/be/nl/shop/tortilla-chips-volume-voordeel


6 succestips van WW diëtiste Nicky
Geen tijd om je eetdagboek bij te houden? Maak foto’s van je maaltijd en voer de SmartPoints® 

waarden later in.

Hoe houd jij je aan je geplande portiegrootte? Het helpt om in de keuken op te scheppen en de 

pannen op het fornuis te laten staan, dan wordt het pitsen uit de pan minder.

Het ontwikkelen en aanleren van nieuwe gewoontes duurt ongeveer 2 maanden. Gaat jouw nieuwe 

gewoonte de eerste maand nog niet volledig naar je zin, geef niet op! Neem de tijd en hou vol.

Samen afvallen is voor sommigen gemakkelijker dan alleen. Doordat je elkaars situatie begrijpt, kun 

je elkaar steunen en motiveren op mindere dagen. Ook kan het een goede stok achter de deur zijn 

om bijvoorbeeld samen te gaan sporten. Je kan ook op Connect - de online community in de WW 

app - motivatie en inspiratie vinden bij andere WW Members.

Om van emotie-eten af te komen, kan het helpen om afleiding te zoeken.  

Ga wandelen met de hond, ruim je kledingkast op of spreek af met een vriend(in).

Tijdens het afvallen draagt voldoende drinken, vooral tijdens de maaltijd, bij aan het 

verzadigingsgevoel. Maar van water drinken alleen word je niet slank.
Bereidingswijze 

 

1.  Pel en snipper de ui. Was de paprika’s, verwijder de zaadlijsten en snijd in blokjes. Was en halveer  

 de kerstomaten. Was de sla, schud droog en snijd in repen.

2. Spoel de kidneybonen af en laat de maïs uitlekken. Pureer voor de dressing het avocadovruchtvlees 

 met yoghurt, limoensap, peper en zout. Verkruimel de tortillachips grof.

3.  Meng de maïs met kidneybonen, ui, paprika, tomaat en avocadodressing en breng op smaak met  

 peper en zout. Schep de sla erdoor, bestrooi met tortillachips en serveer.

1.

2.

5.

6.

3.

4.
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Get that body moving! 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Bewegen brengt heel wat gezondheidsvoordelen met zich mee. Wil je graag afvallen dan kan je naast een  
gezond voedingsplan wekelijks minstens 150 minuten gemiddeld-intensief bewegen. Hoe en met welke  
activiteit je dit doet, is aan jou! 

Druk, druk druk? En kom je daardoor niet aan bewegen toe? Onthoud dat elke vijf of tien minuten  
bewegen helpt bij het bouwen aan een actieve en gezonde levensstijl. Let’s go! 

Ik begin de week met een rondje (hard)lopen. Wanneer 
het slecht weer is of ik geen zin heb de deur uit te gaan, 
dan ga ik thuis snelwandelen op de loopband. Zo begin 
ik de week al met een goede dosis beweging!

Na de kilometers van maandag doe ik het dinsdag wat 
rustiger aan. Walking it is! Ik doe dit sowieso superveel, 
en ik probeer het vaak te combineren met iets wat al op 
de planning staat. Dus wandelend naar een afspraak of 
een wandeling met een vriendin. 

Op woensdag maak ik vaak tijd voor een rondje op mijn skeelers. Ik heb een aantal favoriete routes over  
rustige weggetjes waar ik ultiem van kan genieten. 

Strik je sportschoenveters alvast wat strakker en kom in actie. Ik beloof je dat 
je er tonnen energie voor in de plaats terugkrijgt. Of haal inspiratie uit mijn 
beweegplan en stel je eigen plan samen. Yes! Let’s go!

“ “
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Donderdag Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Tijd voor yoga! Ik hou vooral van yin yoga, 
vinyasa yoga en yoga nidra. Ik kijk op dat 
moment gewoon wat er bij mijn mood 
past.

Op vrijdag ga ik weer wandelen, I love it! 

Op zaterdag doe ik waar ik zin in heb. Een potje padel 
met mijn partner, rolschaatsen, of waar ik op dat  
moment happy van word.

Zondag staat bij mij toch vaak in het teken van me time. 
En dat betekent in mijn geval... yoga!

Maak je beweegdoel uitvoerbaar. 

Zorg dat je een positief gevoel over-

houdt aan je beweegmoment. Zo 

houd je het langer vol.

Tip van WW diëtiste Nicky 



De WW tools werken voor jou!

Benieuwd naar alle tools en het volledige 
programma van WW? Ontdek het hier! 

Eetdagboek Activity tracker

WeekplannerWater tracker

Slaap trackerWW Connect

ReceptenWW Shop

WW Workshop

Barcode scanner

WW heeft handige tools om je te helpen gezond te eten, voldoende 
te bewegen en je mindset positief te houden. Een totaalaanpak dus. 
Dit zijn mijn favoriete WW tools en tips om gezond te leven!

“ “
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Ik hou alles makkelijk bij in het 
Eetdagboek in de WW app, zo 
heb ik zicht op wat ik elke dag 
eet.

Mijn activity tracker is 
gesynchroniseerd met de WW 
app. Zo heb ik zicht op het aantal 
FitPoints® dat ik heb verdiend. 

De Weekplanner gebruik ik 
om mijn maaltijden vooruit 

te plannen.

Hiermee kan ik zien of ik 
voldoende water of thee 
drink op een dag. 

Een goede nachtrust 
is belangrijk! De Slaap 

tracker meet hoeveel uur 
ik per nacht slaap. 

In Connect kan ik met 
andere WW Members 
ervaringen delen, en elkaar 
motiveren en inspireren!

De recepten uit het startplan 
en 4000+ andere vind je in de 
WW app.

Easy does it. In de WW Shop vind 
ik heerlijke en verantwoorde 
producten: van chocolade tot 
chicken tikka masala.

Heb je een stok achter de deur 
nodig? Dan kan je wekelijks naar 
de WW Workshop waar een WW 
Coach je verder begeleidt. 

In de supermarkt scan ik 
producten met de WW app, 

zo weet ik meteen wat de 
SmartPoints® waarden zijn.

https://www.weightwatchers.com/be/nl/
https://www.weightwatchers.be/be/nl/shop


Wist je dat WW ook 
verantwoorde producten heeft?
Met kleine veranderingen kun je al veel bereiken. Daarom heeft WW een assortiment samengesteld 
dat jou de beste hulp en inspiratie biedt wanneer je voor een uitdaging staat. Hierdoor helpen de WW 
producten jou bij het ontwikkelen van gezonde gewoontes en bieden ze ondersteuning tijdens het volgen 
van het programma. 

 
Onze producten:  

Bevatten minder SmartPoints® waarden dan soortgelijke alternatieven in de supermarkt. 

Zijn per portie verpakt, zo weet je precies wat je eet! 

Bevatten geen kunstmatige zoet-, kleur-, smaakstoffen of bewaarmiddelen.

19



Verantwoorde tussendoortjes

Gezond, makkelijk & snel

Wat is jouw guilty pleasure? Een zakje chips, chocolade of een koekje? Bij WW hoef je deze 
niet te laten staan. De zoete en hartige tussendoortjes van WW zijn lekker, bevatten weinig 
SmartPoints® waarden en geen kunstmatige zoetstoffen, kleurstoffen, smaakstoffen en 
bewaarmiddelen waardoor ze perfect passen binnen een gezonde levensstijl.

Heb je even wat minder tijd en wil je toch 
gezond eten? Probeer eens onze maaltijden, 
wraps, pasta’s of sauzen, hiermee zet je binnen 
een handomdraai een maaltijd op tafel én 
bespaar je SmartPoints® waarden!
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Motivatie

Inspiratie

De juiste tools

Soms kan je even wat extra motivatie gebruiken 
om het programma vol te blijven houden. Onze 
producten kunnen daarbij helpen, gebruik 
bijvoorbeeld de WW waterfles om genoeg te 
blijven drinken of het papieren WW eetdagboek 
om je voortgang bij te houden en inspiratie op te 
doen.

Weet je even niet wat je moet koken 
vanavond? Maak van koken een feestje met 
de recepten uit onze kookboeken. Naast 
leuke recepten bevatten onze kookboeken 
ook handige tips & tricks om makkelijker 
maaltijden te bereiden. Alle recepten 
bevatten de SmartPoints® waarden per 
portie/persoon.

Gezond eten is nog makkelijker als je de juiste 
keukentools hebt om maaltijden te bereiden. 
Ook hier heeft WW aan gedacht. Ontdek 
bijvoorbeeld onze bakvellen, hiermee kan je 
gemakkelijk vetvrij braden & bakken. Of het 
nu in de pan is of in de oven, van vis, vlees tot 
gebak. Daarnaast heeft WW bakvormen, een 
maatlepelsetje en een keukenweegschaal. 
Hiermee meet je tijdens het koken gemakkelijk 
je ingrediënten af en bereken je de SmartPoints® 
zodat je precies weet wat je eet!
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https://www.weightwatchers.be/be/nl/shop/waterfles


Alles voor een vliegende start!

WW in de 
winkel

Probeer de WW producten met korting in de WW Workshop en Webshop! Let op: in de Workshops 
is een kleiner assortiment aanwezig dan in de Webshop. Vraag na bij jouw WW Coach welke 
producten er beschikbaar zijn.  
 
Lever de kortingsbon in bij jouw WW Coach om de korting te ontvangen en gebruik de 
kortingscode voor de WW Webshop. Let op, dit dien je uiterlijk 4 weken na inschrijving te doen, 
alleen in deze periode ontvang je de korting!

Wist je dat we ook WW producten in 
de supermarkt verkopen? We hebben 
diverse kazen, vleeswaren, mayonaise 
en zelfs bereide maaltijden! Ontdek in 
welke winkels je onze producten kan 
vinden! 
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https://www.weightwatchers.be/be/nl/shop/ww-in-de-winkel


Kortingsvoucher producten 
WW Webshop

Kortingsvoucher producten 
WW Workshop

Ontvang €7,50 korting + gratis verzending  
op jouw eerste aankoop in de webshop!* 
 
Ontdek alle producten op:  
www.weightwatchers.be/be/nl/shop

Vergeet niet de code van jouw Coach in te geven op de webshop om een leuk cadeautje te ontvangen!

Ontvang € 5 korting op jouw eerste 
aankoop vanaf € 15 in de WW Workshop!*

Print deze voucher uit en lever hem in bij 
je WW Coach.

*Ontvang €7,50 korting bij aankoop van minimaal €30 in de webshop, eenmalig te gebruiken. 
**Gebruik coach code: werkt bij een minimaal bestedingsbedrag van €15, vraag jouw Coach naar de instructies voor het gebruik van 
deze code & de bijbehorende actie.

*Actie is eenmalig geldig en alleen geldig op voedingsmiddelen & kookboeken.  
Niet geldig op: keukenaccessoires, weegschalen en elektronica.

Kortingscode Coach code**

Bij aankoop
van €30

Bij aankoop
van €15

€7,50
korting 
+ gratis 

verzending

€5 
korting
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