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Een heerlijke taart  Een heerlijke taart  
en makkelijk te maken! en makkelijk te maken! 
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Bakt. 
25min.

Bereid. 
5min.4 

pers.

Ingrediëntenlijst: 

• 1 HERTA Bladerdeeg
• 180g geitenkaas
• 1 appel
• Citroensap
• Honing, rozemarijn

Voorbereiding:

1. Verwarm de oven voor op 200°C.
2. Snijd de appel in dunne plakjes en besprenkel met een beetje 

citroensap.
3. Leg het HERTA Bladerdeeg met het bakpapier op een bakplaat. 

Prik enkele gaatjes in het deeg en vouw de randen om.
4. Snijd de geitenkaas in plakjes en verdeel ze samen met de 

appelplakjes over het bladerdeeg. Laat de randen vrij zodat 
het deeg kan rijzen. Besprenkel met wat extra citroensap, 
honing en takjes rozemarijn.

5. Bak 20 tot 25 minuten in de oven tot de taart goudbruin is. 
Serveer en geniet ervan terwijl het nog warm is. 

Smakelijk!

Quiche met geitenkaas, appel en honing Quiche met geitenkaas, appel en honing 
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Edito
De winter maakt plaats voor een zoete lentegeur. 

Mmm, de lente ... het seizoen van de ontwakende natuur en 
terugkerende trekvogels, maar ook een zeer euforische periode.

Iedereen kent de kracht van de zon die de blues verjaagt en ons een 
uitstekend humeur bezorgt.

Het is alom geweten dat we in dit seizoen zin hebben om onszelf 
goed te verzorgen. 

En als we dat nu eens een beetje anders zouden doen? 
Op pagina 18 geven we je enkele recepten voor zelfgemaakte 
cosmetica, die zowel voor jou als voor onze dierbare planeet een 
weldaad zijn.

Ontdek ook onze heerlijke frisse seizoensrecepten, met een lentesalade 
en veel andere lekkernijen, zoals het traditionele tiramisurecept.

En …vergeet zeker niet deel te nemen aan onze Facebookwedstrijd .

Het volledige louis delhaize team wenst je een heerlijke lente!
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Milka Oreo Sensation Cookies 
De combinatie Milka/Orea kent nog steeds veel 
succes! 

Proef deze heerlijke melkkoekjes met chocolades-
tukjes

en laat je veroveren door de onevenaarbare romi-
ge vanillevulling van de Oreokoekjes .

Ze zijn krokant en smeuïg en vormen een evenwich-
tige en perfecte combinatie.

Getest en goedgekeurd door fijnproevers ...

De nieuwigheden van  
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Lotus gevuld met speculoos 
Een unieke combinatie ... twee krokante koekjes met een heerlijke 
smeuïge vulling. 

Ontdekte je al de smaken speculoos-chocolade en speculoos-vanille?

Geniet nu van een derde heerlijke en onweerstaanbare smaak:

Speculoos gevuld met speculooscrème 

De nieuwigheden van  
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Vache Bleue geraspte mozzarella 150 g 
Vache Bleue heeft een nieuwe, geraspte, gebruiksklare kaas gemaakt. 
Vanaf nu worden gerechten met zuiderse smaken nog heerlijker met de 
geraspte mozzarella.  

Hij is speciaal gemaakt voor warme bereidingen, meer bepaald voor 
ovengerechten, en maakt je culinaire creaties smeuïg en gebonden.

100% smaak, 0% bewaarmiddelen.

De geraspte mozzarella van Vache Bleue Mozzarella is verpakt onder 
beschermende atmosfeer, om zijn smaak en kwaliteit te behouden.

Hij zal ook jouw vrienden en familie doen smelten!

8

De nieuwigheden van  
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Brugge d’or blok 250 g 
Brugge d’Or kaas is vol, romig, fruitig en zoet en lichtjes nootachtig, en 
wordt gesmaakt door echte levensgenieters.

De kaas past perfect bij een beetje uienconfituur of tomaat, zure uitjes 
of gewoon op een sneetje desembrood met een laagje siroop.  

Zin in een onvergetelijk aperitief?

Brugge d’Or is perfect voor het maken 
van heerlijke kaasblokjes bij het aperi-
tief.

De nieuwigheden van  
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De lentewijnbeurs

Sauvignon blanc 
 
Verleidelijke en aromatische 
wijn met hints van limoen, roze 
grapefruit en aspergepunten. 
In de mond een verrassende 
afdronk met aroma’s van limoen 
en verbena.

Als aperitief of bij gegrilde vis.

Languedoc

VDP d’Oc Sainte Cécile 
Sauvignon 
75 cl

DE F
AV

O
RI

ET

3 jaar10 - 12°

T°NezCépagesServiceDescriptifGarde T°NezCépagesServiceDescriptifGarde

Ons vakmanschap drink je met verstand.
(*) seizoensaanbieding enkel geldig bij de deelnemende verkooppunten 
en zolang de voorraad strekt.10
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 Comté AOP

Mâcon Verze

Onze specialisten selecteerden speciaal voor jou een smaakvolle 
lentecombinatie.

Kaas en wijn

Een Comté proeven blijft steeds verrassend.

Een aroma van fruit of bloemen, een zachte of 
kruidige smaak …? 
Wie een stukje Comté proeft, heeft woorden te 
kort om de oneindige variëteit aan smaken te 
beschrijven.

Deze witte wijn uit Mâconnais, een streek in 
de Bourgogne, is gemaakt van chardonnay en 
past perfect bij een stukje Comté.

Deze zeer fruitige, levendige wijn met weinig 
zuren heeft een gouden kleur met in de neus 
aroma’s van witte roos, acacia en citrusvruchten.

Ontdek onze volledige wijnselectie  
in jouw louis delhaize.(*)

Ons vakmanschap drink je met verstand.
(*) seizoensaanbieding enkel geldig bij de deelnemende verkooppunten 
en zolang de voorraad strekt. 11



12*check haribofun.com voor meer info en de actievoorwaarden

Het is ieder uur
prijs* met Haribo
Dus koop een
Haribo actieverpakking
en doe mee!
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Knutselen 
kinderen
Paasknutselen: 
het eikonijn.

Om deze versiering 
te maken, heb je het 
volgende nodig:

 9 Een flesdop

 9 Een ei

 9 gekleurd papier

 9 Een schaar

 9 Lijm

Uitvoering
1. Plaats het ei op een flesdop zodat het niet op de tafel rolt

2. Teken en knip met de hulp van een volwassene een strook uit 
groen papier dat zo groot is als de dop. 

3. Vraag aan een volwassene je te tonen hoe je met schuine 
knipjes van de schaar franjes kan maken over de hele lengte 
van de rechthoek.

4. Kleef daarna de papierstrook over de buitenkant van de dop 
zodat hij volledig onzichtbaar is. Lijm het ei op de dop.

5. Wees creatief door enkele elementen aan je konijn toe te 
voegen:

• de oren in de kleur van het konijn, met een roze binnenkant

• de wangen in de kleur van de wangen van het konijn

• 3 fijne zwarte of grijze papierstrookjes om de snor te maken

Aarzel niet om jouw creaties met ons te delen via 
onze sociale media  
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2 min.
Gemakkelijk

Uitvoering
10 min.

Ingrediënten voor 2 personen
 9 50 g veldsla

 9 Een wortel of een 
mengeling van geraspte 
wortels  

 9 Een halve venkel

 9 Twee lente-uitjes

 9 Acht kerstomaten

 9 50 g spekjes 

 9 Tijm

 9 Aromatische kruiden

 9 Frambozenazijn 

De seizoenslunch
Lentesalade
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Uitvoering
 9 Laat de spekjes twee minuten bakken in een beetje olie. 
Bestrooi ze met tijm en peper. Hou ze apart.

 9 Was de groenten. Snij ze met een dunschiller in fijne 
reepjes. Snij de kerstomaten in twee. Maak de veldsla 
schoon. Maak een vinaigrette met frambozenazijn.

 9 Schik de veldslablaadjes in het bord. Meng alle groenten 
met de vinaigrettesaus. Leg ze op de slablaadjes. Voeg 
de spekjes en de tomaten toe. Versier met de aroma-
tische kruiden. Nog een draai van de pepermolen en 
enkele korreltjes zeezout.

Zin in een kant-en-klare
salade?

Ga dan voor onze heerlijke louis-salades!

Meer zin in een stevige maaltijd?
 Voeg koude aardappelen toe 

aan je lentesalade. 

Trucje

En dan: aan tafel!
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De lentegroente
Komkommer

5 redenen om komkommers te eten

1. Om je te hydrateren.
Komkommers bestaan uit 95% water. Een trucje bij het begin van de lente: 
geef smaak aan je water en voeg enkele schijfjes komkommer, het sap van 
een halve citroen en ijsblokjes toe aan je karaf. Je motivatie om de hele dag 
door water te drinken zal nog toenemen.

2. Om een mooie huid te krijgen
Komkommer op de huid zorgt zowel in als op je lichaam voor een weldoend 
effect. Het eten ervan zorgt voor ontstekingsremmende verbindingen die 
de geïrriteerde huid verzachten. Wanneer je de schijfjes op de ogen plaatst, 
vermindert de zwelling van de oogleden. Komkommer kan ook als een ge-
zichtsmasker worden gebruikt, heb je het recept op pagina 22 al gezien?

3. Om onze beenderen te beschermen
Het equivalent van een gevulde kop komkommers is goed voor ongeveer 
20% van onze dagelijkse behoefte aan vitamine K, de hoeveelheid die ons 
lichaam nodig heeft om de beenderen te versterken.

4. Voor de gezondheid van ons hart 
Komkommer is rijk aan kalium en vitamine K. Hij draagt dus bij tot het 
behoud van een goede cardiovasculaire gezondheid.  

5. Voor zijn lichtheid 
Of je komkommer verkiest in een tomatensalade, gemengd met yoghurt 
voor een tzatziki of 100% natuur, het blijft een uitstekend voedingsmiddel 
voor de gezondheid en de lijn. 



De lentegroente De lentevrucht
De tomaat

5 redenen om tomaten te eten.

1. Om jong te blijven
Tomaten zijn rijk aan vitamine E, vitamine C, provitamine A en lycopeen, 
verbindingen die sterke antioxidanten bevatten. Het is een perfecte vrucht 
voor het bestrijden van vrije radicalen, verbindingen die verantwoordelijk 
zijn voor het voortijdig verouderen van onze cellen.

2. Om er goed uit te zien
Tomaten zijn rijk aan provitamine A, een pigment dat de aanmaak van me-
lanine bevordert en ideaal is voor het verkrijgen van een mooie gebruinde 
gelaatskleur.

3. Om je lijn te behouden
Met nauwelijks 18 calorieën per 100 gram en bestaande uit ongeveer 95% 
water is het een superlicht, zeer gemakkelijk verteerbaar en superhydrate-
rend voedingsmiddel, dat dus niet te versmaden is.

4. Voor een goed hart
Tomaten verhogen de kans dat de slechte cholesterol verlaagt. Vaak to-
maten eten vermindert ook het risico op een beroerte.

5. Als middel tegen acne
Het lycopeen in tomaten is een stof die zeer efficiënt blijkt bij het bestrijden 
van acne en puistjes!

17



Hoe zelf cosmetica 
maken?

18

Alternatief leven
Hoe zelf cosmetica maken?
Zelf cosmetica maken heeft vele voordelen.
Het verenigt plezier, natuurlijke schoonheid en een verantwoorde con-
sumptie, terwijl het ook voedselverspilling voorkomt. 

Onze keukens zit immers vol schatten met natuurlijke eigenschappen die 
industriële cosmetica kunnen vervangen. 

Ze hebben een verrassend weldadige werking.

1.  Gezichtsmasker – stralende teint

Gebruik de ware kracht van fruit en groenten 
voor een perfecte huid. 
Opgelet, breng het masker onmiddellijk aan na-
dat je het gemaakt hebt, want het kan niet be-
waard worden.  

Op mijn lijst:
 9 Een halve komkommer
 9 Yoghurt 

Schil de komkommer en snij hem in kleine stuk-
jes. Voeg de stukjes bij de yoghurt en mix het 
geheel. Laat tien tot vijftien minuten rusten.

Wist -je dat? 
Komkommer werkt uitstekend tegen wallen, 
maar vermindert ook cellulitis.

2. Gezichtspeeling

Zin om je dode huidcellen te verwijderen zodat 
je huid weer aanvoelt als die van een baby? Ook 
peelingproducten vind je overal in je keuken:

Op mijn lijst:
 9 Honing
 9 Extra fijne poedersuiker
 9 Zachte amandelolie

Meng in een kom een zelfde hoeveelheid honing 
en zachte amandelolie. Voeg een à twee koffiele-
pels extra fijn poedersuiker toe. De peeling is nu 
klaar voor gebruik.
Breng de peeling met zachte bewegingen aan 
op je gezicht. Vergeet vooral de T-zone niet en 
vermijd de tere zone rondom de ogen. Was af 
met lauw water, zonder te wrijven: het water zal 
de suiker en de honing oplossen en je huid, be-
schermd door de amandelolie, wordt zijdezacht.
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Hoe zelf cosmetica 
maken?

Alternatief leven

19

2. Gezichtspeeling

Zin om je dode huidcellen te verwijderen zodat 
je huid weer aanvoelt als die van een baby? Ook 
peelingproducten vind je overal in je keuken:

Op mijn lijst:
 9 Honing
 9 Extra fijne poedersuiker
 9 Zachte amandelolie

Meng in een kom een zelfde hoeveelheid honing 
en zachte amandelolie. Voeg een à twee koffiele-
pels extra fijn poedersuiker toe. De peeling is nu 
klaar voor gebruik.
Breng de peeling met zachte bewegingen aan 
op je gezicht. Vergeet vooral de T-zone niet en 
vermijd de tere zone rondom de ogen. Was af 
met lauw water, zonder te wrijven: het water zal 
de suiker en de honing oplossen en je huid, be-
schermd door de amandelolie, wordt zijdezacht.

3.  Zelfgemaakt haarmasker

Draag zorg voor je haren en verwen ze met een 
voedend en hydraterend haarmasker.

Op mijn lijst: 
 9 Een avocado
 9 Een soeplepel                                  

(bij voorkeur vloeibare)  
honing 

 9 Een eierdooier 

Meng in een geschikte kom de avocado, honing 
en eierdooier. Breng dit mengsel aan op droog of 
nat haar en laat vijftien minuten inwerken. Spoel 
af en gebruik vervolgens je gewone shampoo. Je 
kunt de avocado ook vervangen door yoghurt.

Wist -je dat? 
Honing is een onmisbaar schoonheidsingre-
diënt. Het wordt al eeuwenlang in cosmetica 
gebruikt. Het is een natuurlijke nectar met 
hydraterende, zuiverende en verzachtende ei-
genschappen. 
Dit product is rijk aan vitamines en aan anti-
oxidanten en helpt tegen veroudering. Boven-
dien is honing geschikt voor elk huidtype, zelfs 
het meest vette.
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100 %
Arabica

Exclusie
ve ko

ffie 

Een unieke mengeling
voor een uitzonderlijk moment

KOFFIE  BONEN
250 gr

KOFFIE  CAPSULES
10 caps

GEMALEN  KOFFIE
250 gr

KOFFIE  PADS
18 pads

KOFFIE  PODS
16 pods 



Wedstrijd  

Van 30 maart tot 17 april 2021

Na een selectie onder de beste 
producenten, hebben we de 
-familie uitgebreid met een nieuw 
assortiment koffie van 100% pure 
arabica.

Om die gebeurtenis te vieren en je 
van die uitzonderlijke nectar te laten 
genieten, organiseerden we een 
wedstrijd rond het thema Koffie. De 
winnaar ontvangt een espressomachine 
De’Longhi en een jaar -koffie*.

Om die fantastische prijs te mogen 
uitreiken** doen wij beroep op jullie 
creativiteit en vragen we jullie een 
recept op basis van koffie te maken. 
Deel dit recept in de opmerkingen op 
onze FB-pagina en denk eraan een 
foto van je creatie te plaatsen.

Maak je een nieuwe tiramisu, 
een extravagante versie van een 
traditionele javanais of een wildsaus 
met Irish coffee? Laat je verbeelding 
de vrije loop en verras ons!

Onze jury zal uit alle voorstellen het 
meest overtuigende (en lekkerste) 
recept kiezen dat beloond wordt met 
ons magnifiek cadeau.

Veel succes!
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Ontdek ons assortiment louis-koffies in de winkel!

Op Facebook

louisdelhaize

2121
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Het enige echte
tiramisurecept 

Gemakkelijk
Uitvoering
20 min.

Uitvoering
 9 Scheid de eiwitten en de eierdooiers

 9 Meng de eierdooiers met de kandijsuiker en het 
vanillesuiker 

 9 Voeg al kloppend met een garde de mascarpone 
toe.

 9 Klop de eiwitten tot sneeuw en doe ze voorzichtig 
met een spatel bij het mengsel. Hou ze apart.

 9 Doop de koekjes even in de koffie en verdeel ze 
over de bodem van de schotel.

 9 Giet daarover een laag mascarponeroom en 
breng vervolgens afwisselend een laag koekjes 
en een laag mascarponeroom aan. Eindig met 
een laag mascarponeroom.

 9 Bestrooi met cacao.

 9 Plaats dit minimum vier uur in de frigo en serveer 
goed fris.

Buon appetito !

Ingrediënten 
voor twee
personen

 9 Drie eieren

 9 100 g kandijsuiker

 9 Een zakje 
vanillesuiker

 9 250 g 
mascarpone

 9 24 lange vingers

 9 50 cl 
ongesuikerde 
zwarte koffie

 9 30 g bittere cacao
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www.purnatur.eu

Gezondheid 
voor u
allen ...

210045PNAD_Delfood_01.indd   1 6/01/21   11:24
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IJsthee.
Van echte thee ? 

Natuurlijk.

©2021 DP Beverages. FUZE TEA is een gedeponeerd merk van DP Beverages. VU – Coca-Cola European Partners Belgium bv -  1424 Bergensesteenweg, 1070 Brussel – RPR BE 0425071420.
Dranken op basis van getrokken thee en 1-5% sap uit concentraat, met kruidenextracten en natuurlijke smaken, met suiker en zoetstof.

12593-AZ-Fuze Tea Range A4.indd   112593-AZ-Fuze Tea Range A4.indd   1 19/01/21   09:1719/01/21   09:17
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-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Balade karnemelk 1 l 
naar keuze

-0,75 € 
bij aankoop van 

2 Soubry spelt 375 gr 
naar keuze

-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Meli honing bio 
squeezer 250 gr

-1 € 
bij aankoop van 

2 Becel 
naar keuze



louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Soubry 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410028001722(3902)075

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Upfield 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)8719200000551(3900)001

louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Corman 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5411396003493(3901)005

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Meli 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410038001378(3901)005



-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Belviva 
naar keuze

-0,75 € 
bij aankoop van 

1 Mora vegetarische Mini 
Mix 12x20 gr

-1,00 € 
bij aankoop van 

2 McCain frieten 1kg: Tra-
dition, Allumettes, Home-

frit’ of Op Z’n Belgisch 
naar keuze.

-1,00 € 
bij aankoop van 

1 Florette Seasonal Mix 
Lente 175 gr



louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Mora 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410341000853(3902)075

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Florette 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)3280222501203(3901)005

louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Iglo - Belvi-
va behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5414807001538(3901)005

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Mc Cain 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410171002935(3900)001
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-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Balade bio 
naar keuze

-0,75 € 
bij aankoop van 

1 Ben & Jerry’s ijs 465 ml 
naar keuze

-0,30 € 
bij aankoop van 

1 bokaal Hak 370 ml 
naar keuze

-0,40 € 
bij aankoop van 

1 Bonduelle bio 
naar keuze 

NEW
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louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Unile-
ver Ben & Jerry behoudt zich het recht voor om deze 
bon niet terug te betalen als er onvoldoende aankoo-
pbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 
30/06/2021 voor controle en betaling naar High Co 
Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. 
Enkel geldig bij louis delhaize. Afhankelijk van de 
beschikbaarheid.

(255)5410373003914(3902)075

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Bonduelle 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410186001350(3901)004

louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Corman 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5411396003486(3901)005

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Pietercil 
(hak) behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 
voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskou-
ter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij 
louis delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410921008040(3901)003



-1,00 € 
bij aankoop van 

2 Elvea
tomatenconcentraat 

-0,50 € 
bij aankoop van 

2 Cirio passata tetra 
500 gr

-1,50 € 
bij aankoop van 

2 Becel Pro Activ

-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Caprice des Dieux 
naar keuze



louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Conserves 
de france behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 
voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskou-
ter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij 
louis delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Savencia 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5413362005067(3901)005

louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Charlier - 
Elvea behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 
voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskou-
ter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij 
louis delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5411251002401(3900)001

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Upfield 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)8719200000568(3901)015

(255)5410373004973(3901)005



-0,50 € 
bij aankoop van 
1 Saint Môret 

naar keuze

-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Knorr soep 100% 
natuurlijk 450 of 700 ml 

naar keuze

-0,75 € 
bij aankoop van 

2 Jules Destrooper 
Amandelbrood 

175 gr 

-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Toffifee 
125 gr 



louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Unilever 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410373003884(3900)001

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Storck - 
Merci behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 
voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskou-
ter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij 
louis delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5414019002668(3901)005

louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Savencia 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5413362005050(3901)005

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Jules Des-
trooper behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 
voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskou-
ter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij 
louis delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410471001713(3902)075



-0,50 € 
bij aankoop van 
1 Vache qui rit 

naar keuze 

-0,50 € 
bij aankoop van 
1 Vache Bleue

gruyère geraspt 
150 gr

-0,50 € 
bij aankoop van 
1 Vache Bleue 

mozzarella geraspt 
150 gr

-0,20 € 
bij aankoop van 

1 Philadelphia Intense 
130 gr of Original 235 gr 

naar keuze



louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Vache 
bleue behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 
voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskou-
ter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij 
louis delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410298003044(3901)005

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Mondelez 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410051002727(3901)002

louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Bel 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5425008761077(3901)005

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Vache 
bleue behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 
voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskou-
ter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij 
louis delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410298003037(3901)005



-0,40 € 
bij aankoop van 

1 Délio groentecurry 
200 gr

-0,50 € 
bij aankoop van 

 1 Cremio box ham kaas 
280 gr 

-0,40 € 
bij aankoop van 

2 Rovagnati Gran 
Antipasto 110 gr

-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Pacha Instant 
200 gr



louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Sodebo 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)3012240000235(3901)005

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Chicobel 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410031000385(3901)005

louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Signature 
foods vsr1 behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 
voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskou-
ter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij 
louis delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5420021100094(3901)004

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Rovagnati 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)8007141000304(3901)004



-0,50 € 
bij aankoop van 

2 De Angelis 250 gr 
naar keuze

-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Come a Casa lasagne 
vegetariana 

400 gr

-1,50 € 
bij aankoop van 

1 Herta Chocolade 
Chip Cookies

-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Nalys zakdoeken 
naar keuze



louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Freshmeal 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5413848001149(3901)005

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Cosynel 
- Nalys - Sofidel Benelux behoudt zich het recht voor 
om deze bon niet terug te betalen als er onvoldoende 
aankoopbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste 
tegen 30/06/2021 voor controle en betaling naar High 
Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. 
Enkel geldig bij louis delhaize. Afhankelijk van de 
beschikbaarheid.

(255)5414913001804(3901)005

louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Spaasfood 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5425016400111(3901)005

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Nestlé Her-
ta behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410573007446(3901)015



-0,50 € 
bij aankoop van 

2 Destop 
naar keuze

-1,50 € 
bij aankoop van 

1 fles Offley Tawny 
75 cl

-1,00 € 
bij aankoop van 
1 Cornet clip 

4X33cl

-1,50 € 
bij aankoop van 

1 Spa Duo 6x50 cl of 1 
Spa Fruit 6x50 cl 

naar keuze



louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Alcobrands 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5425030391273(3901)015

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Spadel 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410013007418(3901)015

louisdelhaize.be

DE SNACK VOOR 
ONDERWEG

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Reckitt 
Benckiser behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 
voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskou-
ter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij 
louis delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)8720065000013(3901)005

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Palm 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410783000961(3900)001



DE SNACK VOOR 
ONDERWEG



DE AARTSENGEL SINT-MICHIEL,
IS HET SYMBOOL VAN DE OVERWINNING
VAN HET GOEDE OP HET KWADE.
ALS EERBETOON WORDT HET BIER
VICTORIA GEBROUWEN VOLGENS DE
BESTE BELGISCHE BROUWTRADITIE.

VICTORIA IS EEN FIER 
BELGISCH BIER. NATUURLIJKE 
INGREDIËNTEN EN EEN TWEEDE 
GISTING OP DE FLES ZORGEN 
VOOR INTENSE AROMA’S. 
MET ZIJN 8,5° ALCOHOL-
GEHALTE IS HET BIER TEGELIJK 
KRACHTIG EN VERFRISSEND.  

OF HET VERHAAL 
VAN HET GOEDE DAT 
HET KWADE VERSLAAT.  

Het  goede

Het  kwade

Bier met liefde gebrouwen drink je met verstand
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DE AARTSENGEL SINT-MICHIEL,
IS HET SYMBOOL VAN DE OVERWINNING
VAN HET GOEDE OP HET KWADE.
ALS EERBETOON WORDT HET BIER
VICTORIA GEBROUWEN VOLGENS DE
BESTE BELGISCHE BROUWTRADITIE.

VICTORIA IS EEN FIER 
BELGISCH BIER. NATUURLIJKE 
INGREDIËNTEN EN EEN TWEEDE 
GISTING OP DE FLES ZORGEN 
VOOR INTENSE AROMA’S. 
MET ZIJN 8,5° ALCOHOL-
GEHALTE IS HET BIER TEGELIJK 
KRACHTIG EN VERFRISSEND.  

OF HET VERHAAL 
VAN HET GOEDE DAT 
HET KWADE VERSLAAT.  

Het  goede

Het  kwade

Bier met liefde gebrouwen drink je met verstand
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-0,50 € 
bij aankoop van 

 1 Suzi Wan 
naar keuze 

-0,50 € 
bij aankoop van 

 1 Old el passo 
naar keuze 

-1,00 € 
bij aankoop van 

1 Purina One 800 gr 
naar keuze

-0,65 € 
bij aankoop van 

1 Elephant Infusion 
20 zakjes



louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Pietercil old 
el paso behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 
voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskou-
ter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij 
louis delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410921008101(3901)005

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Unilever 
hot tea behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 
voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskou-
ter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij 
louis delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410373003648(3902)065

louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Pietercil 
suzi wan behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 
voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskou-
ter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij 
louis delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410921008095(3901)005

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Nestle 
petfood behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 
voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskou-
ter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij 
louis delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410573007415(3900)001



-0,60 € 
bij aankoop van 
1 Illy Capsules 

10 caps

-0,80 € 
bij aankoop van 

2 Hero Baby 
naar keuze

-0,40 € 
bij aankoop van 

1 Del Monte fruit in blik 
naar keuze

(behalve ananas in blik)

-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Bonne Maman confiture 
abrikozen, aardbeien of 4 

vruchten 370 gr 
naar keuze 



louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. PAB hero 
bbfood behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 
voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskou-
ter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij 
louis delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410318006062(3901)008

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Materne 
epicerie sucrée behoudt zich het recht voor om deze 
bon niet terug te betalen als er onvoldoende aankoo-
pbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 
30/06/2021 voor controle en betaling naar High Co 
Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. 
Enkel geldig bij louis delhaize. Afhankelijk van de 
beschikbaarheid.

(255)5410046002206(3901)005

louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. JDE 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410138005436(3901)006

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Pietercil del 
monte behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 
voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskou-
ter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij 
louis delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410921008033(3901)004



-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Tiense Suiker 
parelsuiker 500 gr

-1,00 € 
bij aankoop van 

2 Stimorol 
naar keuze

-1,00 € 
bij aankoop van 

2 Milka koekjes 
naar keuze

-1,00 € 
bij aankoop van 

2 Côte d’Or repen 4 
stuks, tabletten 150 gr en 

400 gr naar keuze



louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Mondelez 
belgium - gum behoudt zich het recht voor om deze 
bon niet terug te betalen als er onvoldoende aankoo-
pbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 
30/06/2021 voor controle en betaling naar High Co 
Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. 
Enkel geldig bij louis delhaize. Afhankelijk van de 
beschikbaarheid.

(255)5410051002758(3900)001

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Monde-
lez Belgium - Côte d’Or behoudt zich het recht voor 
om deze bon niet terug te betalen als er onvoldoende 
aankoopbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste 
tegen 30/06/2021 voor controle en betaling naar High 
Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. 
Enkel geldig bij louis delhaize. Afhankelijk van de 
beschikbaarheid.

(255)5410051002741(3900)001

louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Tirlemont 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410623000144(3901)005

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Mondelez 
belgium - biscuits sucre sale behoudt zich het recht voor 
om deze bon niet terug te betalen als er onvoldoende 
aankoopbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste 
tegen 30/06/2021 voor controle en betaling naar High 
Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. 
Enkel geldig bij louis delhaize. Afhankelijk van de 
beschikbaarheid.

(255)5410051002734(3900)001



-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Jules Destrooper 
natuurboterwafels 175 gr

-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Columbus 
6 eieren

-1,50 € 
bij aankoop van 

2 Bref WC Active 
naar keuze

-3,00 € 
bij aankoop van 

 1 Tanqueray fles 70 cl 
naar keuze 



louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Belovo 
health & Nutrition behoudt zich het recht voor om deze 
bon niet terug te betalen als er onvoldoende aankoo-
pbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 
30/06/2021 voor controle en betaling naar High Co 
Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. 
Enkel geldig bij louis delhaize. Afhankelijk van de 
beschikbaarheid.

(255)5410946000432(3901)005

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Diageo 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5413138003617(3900)003

louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Jules Des-
trooper behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 
voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskou-
ter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij 
louis delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410471001706(3901)005

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Henkel 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5414338001014(3901)015



-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Triple d’Anvers clip 
4 x 33 cl 

-2,00 € 
bij aankoop van 
1 Hapkin clip 

4 x 33 cl

-0,15 € 
bij aankoop van 

1 fles Lipton 50 cl
naar keuze

-1,00 € 
bij aankoop van 

1 Waterloo Triple blonde 
clip 4 x 33 cl



louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Alken Maes 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410263004786(3900)002

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. John Mar-
tin behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410218001624(3900)001

louisdelhaize.be

EEN TRA ITEURSCHOTEL

VOOR IE
DERS SMA AK

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Duvel 
Moortgat behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 
voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskou-
ter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij 
louis delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5411686000416(3901)005

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Unilever 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410373003730(3902)015



-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Bush Peche Mel
4 x 33 cl

-1,00 € 
bij aankoop van 

2 Monster Espresso 
blikken 25 cl

naar keuze

louisdelhaize.be

Zin in iets lekkers?
Geen tijd om te koken of uit eten te gaan. 

Ontdek meer dan 400 producten van het merk . Om je smaakpapillen 
te prikkelen in een gezonde snack of een salade.

EEN TRA ITEURSCHOTEL

VOOR IE
DERS SMA AK

EEN WAAIER AAN VARIETEITEN

SMEERSALADES

IN EEN  

BELGISCHE WINKEL

EEN BELGISCH MERK



louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Coca Cola 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5449000020383(3900)001

louisdelhaize.be

instagram.com/louisdelhaize.be

Vlog
louis delhaize

facebook.com/louisdelhaize
louisdelhaize.be

Bon geldig van 15/03/2021 tot 17/05/2021. Dubuisson 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/06/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5411551000527(3901)005


