0,40 €

Bij aankoop van twee producten
naar keuze uit het gamma
Catisfactions 60 gr

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product. Mars
petfood behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek
aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5410216010437(3901)004

0,50 €

Bij aankoop van een product
naar keuze uit Nalys
zakdoeken gamma

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product. Sofidel
Benelux behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek
aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5414913001736(3901)005

1€

Bij aankoop van twee producten
naar keuze uit het Knorr gamma
vloeibare bouillons & Marmites

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
Unilever behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek
aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5410373003556(3900)001

1,50 €

Bij aankoop van twee producten
naar keuze uit het gamma
Knorr Soep tetra 750 ml

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
Unilever behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek
aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5410373003563(3901)015

0,75 €

Bij aankoop van een doos
zeevruchten Guylian 250 gr

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
Guylian behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek
aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5425000860044(3902)075

0,20 €

Bij aankoop van een product
naar keuze uit het gamma
Del Monte 200 - 560 gr

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product. Pietercil
Del Monte behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek
aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5410921007746(3901)002

0,80 €

Bij aankoop van een product naar
keuze uit gamma Herta spek

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product. Nestlé
Herta behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek aan
voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5410573004995(3901)008

0,50 €

Bij aankoop van een product naar
keuze uit het Délio gamma

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
Signature foods behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren
bij gebrek aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór
31/01/2021 naar HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle
en terugbetalling. V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de
l’Espérance 84 - 6061 Montignies sur Sambre.

(255)5414913001767(3901)005

0,40 €

Bij aankoop van een product
naar keuze uit het
Coeur de Lion gamma

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
Savencia behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek
aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5413362004879(3901)004

0,50 €

Bij aankoop van een product naar
keuze uit het Chaumes gamma

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
Savencia behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek
aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5413362004855(3901)005

0,50 €

Bij aankoop van een product naar
keuze uit het Passendale gamma

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
Savencia behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek
aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5413362004862(3901)005

0,50 €

Bij aankoop van een product
naar keuze uit het Boursin
Onctueux gamma

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
BEL behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek aan
voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5425008760827(3901)005

0,50 €

Bij aankoop van
een liter Diléa melk

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product. Vache
bleue behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek aan
voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5410298002924(3901)005

0,50 €

Bij aankoop van twee zakjes
geraspte kaas Emmental
Vache Bleue 125 gr

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product. Vache
bleue behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek aan
voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5410298002931(3901)005

0,50 €

Bij aankoop van een doosje
met zes eieren Colombus

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product. BELOVO
HEALTH & NUTRITION behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren
bij gebrek aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór
31/01/2021 naar HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle
en terugbetalling. V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de
l’Espérance 84 - 6061 Montignies sur Sambre.

(255)5410946000425(3901)005

1€

Bij aankoop van twee producten
naar keuze uit het gamma
Côte d’Or 400 gr

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20

Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
MONDELEZ BELGIUM - COTE D’OR behoudt zich het recht voor de terugbetaling
te weigeren bij gebrek aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen
vóór 31/01/2021 naar HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle
en terugbetalling. V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de
l’Espérance 84 - 6061 Montignies sur Sambre.

(255)5410051001812(3900)001

0,70 €

Bij aankoop van een product
naar keuze uit het gamma
Illy 10 stuks

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
JDE behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek aan
voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5410138005405(3901)007

0,40 €

Bij aankoop van een product
naar keuze uit het gamma
La William 300 ml

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
LA WILLIAM behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek
aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5410426000549(3901)004

0,35 €

Bij aankoop van twee producten
naar keuze uit het gamma Eru

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
ERU behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek aan
voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)8718700000474(3902)035

0,30 €

Bij aankoop van een product
naar keuze uit het gamma Herve

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product. HERVE
FROMAGERIE behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek
aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5411021000651(3901)003
(255)5411021000668(3901)003

1,50 €

Bij aankoop van een fles
Offley Tawny Porto 75 cl

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
ALCOBRANDS behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek
aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5425030391204(3901)015

1€

Bij aankoop van een vlootje
Becel Pure 225 gr

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
UPFIELD behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek
aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)8719200000339(3900)001

0,50 €

Bij aankoop van twee producten
naar keuze uit het gamma
Werther’s Original 175 gr

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20

Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
STORCK behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek
aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5414019002590(3901)005

0,75 €

Bij aankoop van een product
naar keuze uit het gamma
Ben & Jerry’s 465 ml

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
Unilever behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek
aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5410373003440(3902)075

0,50 €

Bij aankoop van een bokaal
Pacha Instant 200 gr

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
Chicobel behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek
aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5410031000354(3901)005

0,30 €

Bij aankoop van een product
naar keuze uit het gamma
Vicks 40 gr & 72 gr

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
Continental sweets behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren
bij gebrek aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór
31/01/2021 naar HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle
en terugbetalling. V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de
l’Espérance 84 - 6061 Montignies sur Sambre.

(255)5400787002429(3901)003

0,50 €

Bij aankoop van een pak Kellogg’s
Tresor Melkchocolade 450 gr

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
Kellogg’s Céréales behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren
bij gebrek aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór
31/01/2021 naar HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle
en terugbetalling. V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de
l’Espérance 84 - 6061 Montignies sur Sambre.

(255)5411789002911(3901)005

0,40 €

Bij aankoop van een product naar
keuze uit het gamma Lipton
warme thee 20 tot 100 stuks

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
Unilever behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek
aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5410373002290(3901)004

0,75 €

Bij aankoop van een product naar
keuze uit het gamma Purina One

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
Nestle petfood prod1 behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren
bij gebrek aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór
31/01/2021 naar HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle
en terugbetalling. V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de
l’Espérance 84 - 6061 Montignies sur Sambre.

(255)5410573004964(3902)075

0,75 €

Bij aankoop van twee producten
naar keuze uit het Felix
Snack gamma

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
Nestle petfood prod2 behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren
bij gebrek aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór
31/01/2021 naar HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle
en terugbetalling. V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de
l’Espérance 84 - 6061 Montignies sur Sambre.

(255)5410573004971(3902)075

1€

Bij aankoop van twee producten
naar keuze uit het gamma
Friskies Dog Snacks

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
Nestle petfood prod3 behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren
bij gebrek aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór
31/01/2021 naar HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle
en terugbetalling. V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de
l’Espérance 84 - 6061 Montignies sur Sambre.

(255)5410573004988(3900)001

2€

Bij aankoop van een fles
William’s Lawson 70 cl

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
Bacardi behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek
aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5410098004746(3900)002

1,50 €

Bij aankoop van twee flessen
Martini Vermouth 75 cl

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
Bacardi behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek
aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5410098004739(3901)015

3€

Bij aankoop van twee packs
van Grimbergen 6 x 33 cl

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product. Alken
Maes behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek aan
voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5410263004687(3900)003

0,30 €

Bij aankoop van een product
Bonduelle Maïs Bio 150 gr

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
Bonduelle behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek
aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5410186001329(3901)003

0,30 €

Bij aankoop van een product
Bonduelle BIO Rode Kidney Bonen
of Kikkererwten 310 gr

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
Bonduelle behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek
aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5410186001336(3901)003

0,50 €

Bij aankoop van twee producten
naar keuze uit het gamma
Lay’s Sensations

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product. Pepsi
chips prod1 behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek
aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5410188001167(3901)005

0,50 €

Bij aankoop van twee producten
naar keuze uit het gamma
Lay’s Oven 150 gr

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product. Pepsi
duyvis behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek aan
voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5410188001242(3901)005

0,50 €

Bij aankoop van twee producten
naar keuze uit het gamma Duyvis
Almonds Cranberries 125 gr

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product. Pepsi
chips prod2 behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek
aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5410188001259(3901)005

0,30 €

Bij aankoop van een product naar
keuze uit het gamma
Barilla 250 - 500 gr

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
Barilla behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek aan
voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5425026221768(3901)003

0,50 €

Bij aankoop van twee producten
naar keuze uit het gamma
Panzani 500 gr

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product. Bosto
riz behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek aan
voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5410106000586(3901)005

0,50 €

Bij aankoop van een pak
Natuurboterwafelds
Jules Destooper 175 gr

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product. Jules
Destrooper behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek
aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5410471001621(3901)005

0,50 €

Bij aankoop van een pack
Looza pet 6 x 33 cl

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
Pepsico behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek
aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5410188001150(3901)005

1€

Bij aankoop van een pack van
Nalu Tea 6 blikjes van 25 cl

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
Coca-Cola behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek
aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5449000019721(3900)001

1€

Bij aankoop van een pack
naar keuze van suikervrije
Fuze Tea PET 4 x 40 cl

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
Coca-Cola behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek
aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5449000019738(3900)001

0,50 €

Bij aankoop van een Mora Mini Fun
Mix Classic of Selection 32 stuks

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
Mora behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek aan
voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5410341000839(3901)005

0,40 €

Bij aankoop van een blik
naar keuze Yula 25 cl

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
Unilever - yula behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren
bij gebrek aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór
31/01/2021 naar HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle
en terugbetalling. V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de
l’Espérance 84 - 6061 Montignies sur Sambre.

(255)5410373003457(3900)040

0,50 €

Bij aankoop van een barket
naar keuze Maredsous 200 gr

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
VSR7 BEL MN LS MAREDSOUS behoudt zich het recht voor de terugbetaling te
weigeren bij gebrek aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen
vóór 31/01/2021 naar HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle
en terugbetalling. V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de
l’Espérance 84 - 6061 Montignies sur Sambre.

(255)5425008760940(3901)005

0,30 €

Bij aankoop van een product
naar keuze uit het gamma
Babybel 132 - 200 gr

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
VSR3 BEL FROMAGES DE LAITERIE behoudt zich het recht voor de terugbetaling
te weigeren bij gebrek aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen
vóór 31/01/2021 naar HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle
en terugbetalling. V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de
l’Espérance 84 - 6061 Montignies sur Sambre.

(255)5425008760933(3901)003

0,50 €

Bij aankoop van een pak Entremont
Emmental geraspt 160 gr
of special pasta 180 gr

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
VSR ENTREMONT MN LS behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren
bij gebrek aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór
31/01/2021 naar HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle
en terugbetalling. V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de
l’Espérance 84 - 6061 Montignies sur Sambre.

(255)3011230002488(3901)005

0,50€

Bij aankoop van twee producten
Bahlsen Nuss Dessert 125 gr

Geldigheid:

01/11/20>07/12/20
Enkel geldig in België en GH Luxemburg in de deelnemende winkels
van 01/11/2020 tot 07/12/2020 - Onmiddelijk aftrekbaar aan de kassa.
Niet cumuleerbaar. Aanbiedingen geldig tot einde voorraad. Bericht aan de HH.
Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product.
BAHLSEN BE behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek
aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 31/01/2021 naar
HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, België voor controle en terugbetalling.
V.U.n.v. delfood louis delhaize, Ann Van der Borght / rue de l’Espérance 84 - 6061
Montignies sur Sambre.

(255)5412496001495(3901)005

