
          

 

Montignies-sur-Sambre, 29 augustus 2018 

louis delhaize opent 50e winkel in de Texaco-tankstations (EG Group)  

delfood  en EG Group , de huidige uitbater van het merk Texaco , openen op 31 

augustus samen de 50e louis delhaize-winkel  in een tankstation, namelijk in 9040 Sint-
Amandsberg (Gent), op de oudenaardsesteenweg 54. 

Naast tanken, kunnen de klanten van de Texaco-tankstations dus voortaan ook hun boodschappen 
doen bij louis delhaize, die elke dag van de week open is. 

"Wij zijn er waar anderen niet zijn en wij zijn open wanneer anderen gesloten zijn" 

louis delhaize werkt onder het motto "De snelste weg naar je boodschappen" en is gespecialiseerd in 

buurtwinkels. Het merk staat er dan ook om bekend om heel dicht bij zijn klanten te staan. Bij louis 

delhaize vinden klanten een assortiment dat voldoet aan hun dagelijkse behoeften. Het merk richt 

zich bovendien op klanten die mee zijn met de laatste trends op het vlak van voeding en biedt een 

ruim aanbod aan verse kwaliteitsproducten (salades, verse sappen, bereide gerechten, soepen, 

broodjes, individuele porties fruit en groenten, vers brood...), gezonde snacks, bioproducten ...  

De winkels worden uitgebaat door EG Group zelf onder het merk Texaco. delfood, dat het merk louis 

delhaize uitbaat en eveneens een brede waaier aan verse producten onder het huismerk 'louis' 

aanbiedt, ongeveer 2.000 producten leveren. 

Een vernieuwend concept  

Het louis delhaize-concept van delfood is innovatief op het vlak van de indeling van het verkooppunt, 

het assortiment, het onthaal en het comfort van de klanten tijdens hun aankopen.  

 Een bekend, zichtbaar en zeer herkenbaar merk dat transparantie hoog in het vaandel 

draagt: een dienstenaanbod voor elk moment van de dag.  

 Een optimaal klantenparcours, inrichting in houtlook met ledverlichting: een weldoordachte 

economische én ecologische keuze 

 Producten staan visueel centraal via kleuren aan het plafond en op de vloer en dankzij de 

verlichting om het gevoel te versterken dat je je in een echte buurtvoedingswinkel bevindt. 

EG Group (Texaco) en delfood (louis delhaize), een perfecte combinatie dicht bij de klant! 

EG Group (Texaco) en delfood (louis delhaize) werken al sinds enkele jaren samen om klanten die 

onderweg zijn elke dag opnieuw een assortiment te bieden dat voldoet aan hun behoeften 

naargelang het moment van de dag. En louis delhaize zit niet stil en plant op een gestaag tempo een 

aantal openingen per jaar. 

 

 



 

 

delfood: voortdurende evolutie en groei 

Het DNA van delfood is onlosmakelijk verbonden met louis delhaize, dat bij het grote publiek bekend 

staat als toonbeeld van hoe buurtwinkels echt moeten zijn en dat inspeelt op de nieuwe behoeften 

van de consument. In een context die steeds meer in het teken staan van mobiliteit is delfood een 

groothandel in voedingsmiddelen die vandaag aan meer dan 400 winkels in België levert. 

De evolutie van de omzet is positief in alle sectoren maar vooral in die van de verkooppunten van 

voedingswinkels op plaatsen waar veel reizigers komen (tankstations, stations, luchthavens...). De 

buurtwinkels en delfood kenden in 2017 een groei en doen het beter dan de volledige retailmarkt 

voor voeding. Specifieke winkels met focus op mobiliteit kennen een groei van meer dan 18% bij 

delfood. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




