
 

 

Gebruiksvoorwaarden van het platform/de website en systeem ‘’Healthy 

Ucoins” 
 

1. Principes 
 

Delhaize heeft het Nutri-score-systeem in september 2018 ingevoerd in haar winkels en op haar 

website (voor meer informatie over het Nutri-score-systeem: www.delhaize.be/nutriscore). 

De Nutri-score is een merk ontwikkeld en geregistreerd door de Franse overheid dat de steun heeft 

gekregen van de Belgische overheid (zie https://www.health.belgium.be/nl/de-nutri-score). 

 

In het kader van haar projecten om het publiek bewust te maken van de Nutri-score in België, en om 

haar klanten en medewerkers te helpen een evenwichtige voeding te kiezen, heeft Delhaize, in 

eerste instantie als pilootproject, het systeem ‘Healthy Ucoins’ gelanceerd dat toegankelijk is via dit 

platform/deze website. Het pilootproject ‘Healthy Ucoins’ bestaat erin kortingen toe te kennen via 

de Delhaize Plus-kaart voor aankopen van producten die een Nutri-score A of B hebben gekregen, 

onder de hieronder beschreven voorwaarden. Het doel is om de impact van deze kortingen op het 

globale aankoopgedrag te analyseren. 

 

Het doel van dit platform/deze website is over het project te communiceren, deelnemers te 

registreren en toegang te krijgen tot andere informatie in het kader van dit project. De deelnemers 

die werden weerhouden voor het pilootproject, zullen ongeveer twee keer per maand een 

nieuwsbrief ontvangen in verband met dit project. 

 

2. De identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de website en het systeem 

‘Healthy Ucoins’ en de contactgegevens 
 

Het platform/de website en het systeem ‘Healthy Ucoins’ worden aangeboden door Delhaize, met 

als identificatiegegevens: 

 

SCA DELHAIZE LE LION / DE LEEUW  

Osseghemstraat 53 

1080 Brussel 

BCE 0402.206.045 

Bankrekening (IBAN): BE27 2100 0000 2173 

 

Tel.: 02/412.22.11 (tussen 9.00 en 17.00 uur) 

Fax: 02/412.21.94 

E-mail: info@delhaize.be  

 

Voor vragen of klachten kan de gebruiker contact opnemen met de klantendienst van Delhaize: 

 

- Telefonisch: 0800/95.713  

- Via e-mail: info@delhaize.be 

- Per post: Delhaize – Klantendienst – Osseghemstraat 53, 1080 Brussel 

http://www.delhaize.be/nutriscore
https://www.health.belgium.be/nl/de-nutri-score
mailto:info@delhaize.be
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Delhaize doet haar best om zo snel mogelijk te antwoorden, indien mogelijk binnen de 72 uur na 

ontvangst van de klacht, en zoveel mogelijk constructieve oplossingen aan te reiken. 

Delhaize is echter niet verantwoordelijk voor en kan ook geen beslissingen nemen voor de 

zelfstandige winkels die onder een franchisecontract worden uitgebaat. In dat geval zal ze, indien 

nodig, de klant in contact uitbrengen met de uitbater van de Winkel in kwestie. 

Delhaize is ook lid van de vereniging ‘Ombudsman voor de Handel’, met hoofdzetel aan de Edmond 

Van Nieuwenhuyselaan 8, 1160 Brussel, info@ombudscom.be. In geval er via de klantendienst van 

Delhaize geen oplossing kan worden gevonden voor een geschil, kan deze onafhankelijke 

bemiddelingsdienst tussenkomen. Voor meer details zie 

https://www.ombudsmanvoordehandel.be/nl.  

3. Voorwaarden voor registratie en deelname aan het systeem ‘Healthy Ucoins’ 
 

Het systeem ‘Healthy Ucoins’ is uitsluitend bestemd voor medewerkers van Delhaize of een 

partnerbedrijf van Delhaize voor dit project, die over het project ‘Healthy Ucoins’ geïnformeerd zijn.   

Als je wenst deel te nemen aan het project onder de voorwaarden die in dit document en op de 

website staan, dan moet je je via het daartoe bestemde formulier op de website 

(registratieplatform) inschrijven door alle verplichte gegevens in te vullen die op het formulier 

worden gevraagd. De deelnemers moeten hun gegevens correct invullen. Door te registreren, ga je 

akkoord met de volledige toepassing van deze voorwaarden en erken je dat je de voorwaarden voor 

het gebruik van je persoonlijke gegevens in dit systeem hebt gelezen [zie Privacyverklaring). 

 

Voor deelnemers die werknemers van Delhaize zijn, kunnen door Delhaize andere voorwaarden 

worden opgesteld, die op een andere manier aan hen zullen worden doorgegeven en deze 

voorwaarden, voor zover het hen betreft, aanvullen. 

 

De contactgegevens die de deelnemer bij zijn registratie heeft opgegeven, moeten gedurende de 

gehele duur van het pilootproject (3 maanden met mogelijkheid tot verlenging, waarover Delhaize 

de deelnemers tijdig informeert indien nodig). In geval van een wijziging van deze gegevens kan 

Delhaize de voortzetting van de deelname aan het project niet garanderen voor de betrokken 

deelnemer. 

 

De registratie is persoonlijk en geldig voor de volledige duur van het pilootproject (3 maanden vanaf 

de datum van de lancering van het project, die door Delhaize zal worden aangekondigd, met 

mogelijkheid tot verlenging, waarover Delhaize de deelnemers tijdig informeert indien nodig), 

zonder afbreuk te doen aan het recht van Delhaize om het systeem vroegtijdig en op elk moment te 

beëindigen via een eenvoudige aankondiging op de website. 

 

Delhaize kan de registratie van een deelnemer te allen tijde en met onmiddellijke ingang beëindigen, 

zonder zich te hoeven verantwoorden, door eenvoudigweg een bericht te sturen naar de 

contactgegevens van de deelnemer of naar de contactgegevens die Delhaize in deze voorwaarden 

verstrekt. 

 

Delhaize kan de registratie op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande 

kennisgeving, beëindigen in geval van misbruik of aanwijzingen van misbruik van het systeem door 

een deelnemer of via een Plus-kaart of via alle andere manieren. 

 

mailto:info@ombudscom.be
https://www.ombudsmanvoordehandel.be/nl
https://www.delhaize.be/nl-be/CP:gdprprivacy


 

4. Werking en voorwaarden van het systeem ‘Healthy Ucoins’ 
 

Voorwaarde - Om het systeem ‘Healthy Ucoins’ geldig te kunnen gebruiken, moet de deelnemer een 

Delhaize Plus-kaart hebben (getrouwheidssysteem Delhaize -https://www.delhaize.be/fr-be/loyalty), 

geactiveerd en correct geregistreerd op de website www.delhaize.be. Voor de voorwaarden die van 

toepassing zijn op de Plus-kaart: https://view.publitas.com/belgium-pdf/conditions-

generales_delhaize-be-fr-version-12-03-2018-ol4zpkve3rl6/page/15  

 

Indien de Plus-kaart niet correct door de deelnemer werd geregistreerd op de website 

www.delhaize, voor of uiterlijk bij de registratie voor het systeem ‘Healthy Ucoins’, zal de deelnemer 

hierover geïnformeerd worden. Om de Plus-kaart correct te registeren, moet de deelnemer het 

nummer van de fysische Plus-kaart linken met zijn klantgegevens op de website 

https://www.delhaize.be/nl-be/loyalty - zie knop “Plus-kaart linken”. 

 

Indien de deelnemer zijn Delhaize Plus-kaart stopzet of indien deze door Delhaize wordt ingetrokken 

in overeenstemming met de voorwaarden van de Plus-kaart, wordt zijn deelname aan het systeem 

‘Healthy Ucoins’ automatisch beëindigd. 

 

Een gezin kan verschillende Plus-kaarten hebben die allen gelinkt zijn aan één account, maar 

slechts één persoon per gezin kan registreren voor het testproject. 

 

Werking - Voor aankopen in geïntegreerde Delhaize-winkels (rechtstreeks beheerd door Delhaize - 

zie lijst in bijlage) in België van producten die in het systeem zijn opgenomen, ontvangt de 

deelnemer een korting van 20% op de aankoopprijs van de betrokken producten. De korting van 

20% wordt berekend op de prijs van het product, na aftrek van eventuele andere promoties. De 

korting van 20% is niet van toepassing op afgeprijsde producten (aangeduid met een sticker op de 

verpakking). Deze korting kan worden geplafonneerd, of eenvoudigweg uitgesloten, als ze zou leiden 

tot een verkoop met verlies voor Delhaize.  

 

De producten die in aanmerking komen voor de bovengenoemde korting zijn uitsluitend de volgende 

producten (limitatieve lijst):  

- De producten die door Delhaize worden verkocht onder een van de merken van Delhaize en 

die een Nutri-score A of B hebben op de verpakking, de app van Delhaize of website van 

Delhaize; 

- De producten die door Delhaize worden verkocht, ongeacht het merk, en die een Nutri-score 

A of B krijgen op de verpakking, de website van Delhaize of op de app die door Delhaize is 

ontwikkeld om de Nutri-score te kunnen terugvinden. 

 

De korting van 20% is beperkt tot een totaal maandelijks bedrag per Plus-kaart van € 50. Indien het 

bedrag niet volledig is opgebruikt in de maand waarin het wordt toegekend, wordt het resterende 

saldo nietig verklaard (en wordt dit dus niet overgedragen naar de volgende maand). 

 

De korting wordt direct aan de kassa berekend en kan alleen worden verkregen op vertoon van de 

Plus-kaart van de deelnemer bij het afrekenen. Delhaize behoudt zich het recht voor om een bewijs 

te vragen van de identiteit van de persoon die de Plus-kaart voorlegt om de korting toe te kennen. 

 

Gelet op de doelstelling van het project kan de korting slechts worden verkregen voor zover het gaat 

om aankopen in een normaal winkelmandje voor een huishouden van maximum 6 personen, met 

https://www.delhaize.be/nl-be/loyalty
http://www.delhaize.be/
https://view.publitas.com/belgium-pdf/conditions-generales_delhaize-be-fr-version-12-03-2018-ol4zpkve3rl6/page/15
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uitzondering van aankopen met het oog op wederverkoop of in het kader van beroepsactiviteiten. 

Delhaize behoudt zich het recht om het bedrag van de korting te verminderen wanneer de Plus-

kaart gebruikt wordt voor aankopen waarvan zij redelijkerwijze denkt dat ze die van een huishouden 

van 6 personen overstijgen.  

 

Delhaize behoudt zich het recht om de korting te weigeren in geval van misbruik van het systeem. 

 

Verantwoordelijkheid - Delhaize zal redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat haar 

systemen (vooral haar kassasystemen) in staat zijn om de korting via het systeem ‘Healthy Ucoins’ 

correct te berekenen. Aangezien dit echter een pilootproject is, kan Delhaize niet garanderen dat 

deze kortingen correct worden berekend. Delhaize kan, indien nodig, weigeren om de korting met 
terugwerkende kracht toe te kennen indien deze niet correct is berekend door de systemen 

(bijvoorbeeld als de korting te veel berekeningen vereist voor de onderneming of niet in verhouding 

staat tot het voordeel voor de deelnemer). 

 

5. Privacy - AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
 

In haar relaties met haar klanten en met de deelnemers aan het systeem ‘Healthy Ucoins’ voldoet 

Delhaize aan de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alle 

toepasselijke regelgeving inzake privacy en de bescherming van persoonsgegevens.  
Wij verwerken jouw gegevens als onderdeel van het beheer van het platform ‘Healthy Ucoins’ van 

Delhaize, en voor statistische analyse en rapportering (op basis van geaggregeerde en niet-

geïndividualiseerde gegevens).  Als deelnemer ontvangt je automatisch een nieuwsbrief per e-mail 

en kan je deelnemen aan bepaalde acties (zoals enquêtes) die verband houden met de Nutri-score.    

Voor meer informatie over dit onderwerp, alsook informatie over het gebruik van 

(computer)cookies, zie de Privacyverklaring en het cookiebeleid. 

 

6. Gebruik van het platform/website ‘’Healthy Ucoins” 
 

Het platform/de website ‘Healthy Ucoins’ wordt door Delhaize gratis en naar eigen goeddunken ter 

beschikking gesteld aan de deelnemers. Delhaize kan het platform/de website op elk moment en 

naar eigen goeddunken wijzigen, de toegang opschorten of zelfs intrekken. 

 

De deelnemers zorgen er op eigen kosten voor dat zij voldoen aan de technische eisen van het 

platform/de website zodat dit op adequate wijze kan worden gebruikt. In geval van incompatibiliteit 

tussen de computersystemen van de deelnemer (hard- of softwareomgeving) en het platform/de 

website “Healthy Ucoins”, kan Delhaize de registratie van de deelnemer in het systeem “Healthy 

Ucoins” weigeren. 

 

Het platform/de website ‘Healthy Ucoins’ en zijn functies kunnen tijdelijk onbeschikbaar zijn door 

technische problemen. Delhaize wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van onbeschikbaarheid 

van het platform/de website ‘Healthy Ucoins’ of in geval van programmeerfouten of problemen met 

de hardwaresystemen die het platform/de website hosten.  

 

Delhaize is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, 

volledigheid en actualiteit van de inhoud, gegevens en/of andere informatie die op elk moment via 

https://www.delhaize.be/nl-be/CP:gdprprivacy
https://www.delhaize.be/nl-be/cookies


 

het platform/de website ‘Healthy Ucoins’ (hierna de "Informatie" genoemd) wordt verstrekt. De 

verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is onderhevig aan 

mogelijke fouten of interpretatie. Delhaize behoudt zich het recht om de Informatie op elk moment 

te wijzigen, zonder verplichting om de Informatie op het platform/de website ‘Healthy Ucoins’ te 

controleren of te actualiseren. 

 

Het platform/de website ‘Healthy Ucoins’ kan links bevatten naar externe websites waarvan de 

inhoud buiten de controle van Delhaize valt. Delhaize heeft geen controle over de inhoud of 

actualisering hiervan. Delhaize is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites van derden.  

 

 

7. Diverse bepalingen 
 

Delhaize behoudt zich het recht om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. De 

wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht. Deelnemers worden per e-mail op de hoogte gebracht van 

alle substantiële wijzigingen in deze algemene voorwaarden. Indien zij de nieuwe voorwaarden niet 

aanvaarden, moeten zij Delhaize daarvan binnen de 48 uur op de hoogte brengen en kunnen zij uit 

het systeem worden geweerd, onverminderd het gebruik door Delhaize van de in het verleden 

verzamelde gegevens. 

 

Als een van de clausules van deze algemene Gebruiksvoorwaarden nietig, ongeldig, niet bindend of 

illegaal zou blijken, blijven de andere clausules van toepassing. De verwijderde clausule zou 

vervangen worden door een andere geldige clausule die zo dicht mogelijk aanleunt bij de zin en het 

oorspronkelijke doel van de verwijderde clausule. 

Het feit dat Delhaize niet de toepassing van een clausule van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden 

vraagt, kan niet beschouwd worden als het verzaken aan de toepassing van deze clausule.  

  



 

 

Bijlage: geïntegreerde Delhaize-winkels (rechtstreeks beheerd door Delhaize) in België 

FLAGEY RUE DE HENNINSTRAAT 18 1050 IXELLES- ELSENE 

LONGDOZ AV GRETRY 60 4020 LIEGE 

CHAZAL AV L. MAHILLONLAAN 22 1030 SCHAERBEEK- SCHAARBEK 

ST.ANTOINE RUE NOTHOMBSTRAAT 50 1040 ETTERBEEK 

ST.PIETERS BRUG BLANKENBERGSESTEENWEG 144 8000 BRUGGE 

FORT-JACO 
CHEE DE 
WATERLOOSTEENWEG 1363 1180 UCCLE- UKKEL 

MARCINELLE CHEE DE PHILIPPEVILLE 236 6001 CHARLEROI 

ROODEBEEK CHEE DE ROODEBEEKSTWG 199 1200 
ST LAMBRECHTS WOLUWE ST 
LAMBER 

MUTSAARD AV DE LA BRISEBRIESLAAN 15 1020 LAEKEN- LAKEN 

DEBROUX AV HERMANN DEBROUXLAAN 26 1160 AUDERGHEM- OUDERGHEM 

HASSELT LUIKERSTEENWEG 109 3500 HASSELT 

PR DE LIEGE RUE VAN SOUSTSTRAAT 515 1080 SIN-JANS-MOLENBEEK-SAINT-JEAN 

SERAING RUE DE ROTHEUX 12 4100 SERAING 

HEVERLEE TERVUURSE VEST 19 3001 LEUVEN 

MOZART CHEE D'ALSEMBERGSESTWG 505 1180 UCCLE- UKKEL 

LOUVAIN LA NEUV PLACE DE L'ACCUEILBTE 49 10 1348 LOUVAIN LA NEUVE 

DEURNE HERENTALSEBAAN 141 2100 ANTWERPEN 

FRUITHOF FRUITHOFLAAN 85 2600 ANTWERPEN 

LEON-THEODOR RUE LEON THEODORSTRAAT 182 1090 JETTE 

REET S'HERENBAAN 252 2840 RUMST 

KORTRIJK-NOORD GENTSESTEENWEG 50 8500 KORTRIJK 

BOONDAEL AV DU BOIS DE LA CAMBRE 120 1050 IXELLES- ELSENE 

AMAY CHEE ROOSEVELT 101 4540 AMAY 

HORNU CHAMPS DES BOUVEAUX   7301 BOUSSU 

GENT-STER KORTRIJKSESTEENWEG 906 9000 GENT 

JAMBES AV. PRINCE DE LIEGE 41 5000 NAMUR 

WEZEMBEEK MECHELSESTEENWEG 100 1970 WEZEMBEEK-OPPEM 

CR.DE GUERRE RUE DE HEEMBEEKSTRAAT 125 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK 

WATERLOO BD H. ROLIN 7 1410 WATERLOO 

CHARLES-QUINT AV CHARLES QUINT 410 1080 
ST- AGATHA- BERCHEM-STE-
AGATHE 

GENVAL AV. ALBERT I 13 1310 LA HULPE 

IEPER HAIGLAAN 31 8900 IEPER 

BURENVILLE RUE ST NICOLAS 410 4000 LIEGE 

HALLE BASILIEKSTRAAT 130 1500 HALLE 

HEUSY AV DE SPA 66 4800 VERVIERS 

NEERPELT KEMPENPLEIN 1 3910 NEERPELT 

ARBRE-BALLON AV DE L'ARBRE BALLON 24 1090 JETTE 

HACCOURT AV REINE FABIOLA 27 4680 OUPEYE 

EMBOURG VOIE DE L'ARDENNE 57 4053 CHAUDFONTAINE 

VEEWEYDE CHEE DE MONS 718 1070 ANDERLECHT 

MARCHE AV DE FRANCE 39 6900 MARCHE-EN-FAMENNE 

EPINOIS RUE ST. FIACRE 2 7130 BINCHE 

MECHELEN 
OSCAR VAN 
KESBEECKSTRAAT 21 2800 MECHELEN 

LEOPOLD III RUE DE GENEVESTRAAT 2 1140 EVERE 

DENDERLEEUW KASTEELSTRAAT 62 9470 DENDERLEEUW 

ARLON RUE DE NEUFCHATEAU 262 6700 ARLON 

RECOGNE RUE DE LIBRAMONT 6 6800 LIBRAMONT-CHEVEGNY 

WAVRE CHEE DE LOUVAIN 126 1300 WAVRE 

LESSINES CHEE DE GRAMMONT 26 7860 LESSINES 

ENGHIEN SQUARE DE LA DODANE   7850 ENGHIEN 



 

AYWAILLE DIEUPART 39 4920 AYWAILLE 

TOURNAI BD. WALTER DE MARVIS 22 7500 TOURNAI 

DEFRE AV DEFRE 94 1180 UCCLE 

OVERIJSE STEENWEG OP BRUSSEL 399 3090 OVERIJSE 

ROESELARE WESTLAAN 187 8800 ROESELARE 

KEERBERGEN LINDENSTRAAT 1 3140 KEERBERGEN 

ALSEMBERG STWG OP EIGENBRAKEL 34 1652 BEERSEL 

MONS CHEE DE ROEULX 292 7000 MONS 

GRIMBERGEN VILVOORDSESTEENWEG 299 1850 GRIMBERGEN 

OTTIGNIES CENTRE COM. DU DOUAIRE 1 1340 OTTIGNIES 

OOSTENDE (HAZEG LEOPOLD III LAAN 7 8400 OOSTENDE 

CH-WOESTE AV A. HAINAUTSTRAAT 28 1090 JETTE 

BEERSEL STWG OP UKKEL 329 1650 BEERSEL 

WONDELGEM BOTESTRAAT 14 9000 GENT 

MELSBROEK HAACHTSESTEENWEG 101 1820 STEENOKKERZEEL 

FALISOLLE RUE FR. DUVE 1 5060 SAMBREVILLE 

IZEGEM KORTRIJKSESTRAAT 266 8870 IZEGEM 

OUDENAARDE MEERSPOORT 51 9700 OUDENAARDE 

DINANT PLACE CARDINAL MERCIER 12 5500 DINANT 

HIPPODROOM MUSEUMSTRAAT 38 2000 ANTWERPEN 

RONSE ZONNESTRAAT 4 9600 RONSE 

HERSTAL RUE BASSE CAMPAGNE 41 4040 HERSTAL 

DENDERMONDE HEIRBAAN 159 9200 DENDERMONDE 

LOKEREN OEVERSTRAAT 2 9160 LOKEREN 

SART-TILMAN RUE DE TILFF 120 4100 SERAING 

EEKLO BRUGSESTEENWEG 23 9900 EEKLO 

BOUGE CHEE DE LOUVAIN 336 5000 NAMUR 

KONTICH ANTWERPSESTEENWEG 127 2550 KONTICH 

NIVELLES 
SHOP.CENTER CHEE DE 
MONS 16 1400 NIVELLES 

PLANTIN PLANTIN  MORETUSLEI 106 2000 ANTWERPEN 

BR.L'ALLEUD RUE DE LA GRAIGNETTE 5 1420 BRAINE L'ALLEUD 

HOBOKEN HEIDESTRAAT 2 2660 ANTWERPEN 

EKEREN MARIA THERESIALEI 4 2180 ANTWERPEN 

BOUFFIOULX AV. E. VANDERVELDE 260 6200 CHATELET 

AALST PARKLAAN 50A   9300 AALST 

MONTIGNY RUE DE GOZEE 400 6110 MONTIGNIES-LE-TILLEUL 

BLANKENBERGE POLDERLAAN 1 8370 BLANKENBERGE 

WATERSPORT JUBILEUMLAAN 15 9000 GENT 

MORLANWELZ CHEE DE BRUNEHAULT 500 7140 MORLANWELZ-MARIEMONT 

ATH RUE DE L'ABBAYE 6/20   7800 ATH 

WAASLAND KAPELSTRAAT 100 9100 ST-NIKLAAS-WAAS 

TUBIZE RUE DE LA DEPORTATION 61 1480 TUBIZE 

LEDEBERG DRIESSTRAAT 96 9000 GENT 

KARREVELD RUE DE RUDDERSTRAAT 32 1080 SINT -  MOLENBEEK ST JEAN 

KNOKKE KUSTLAAN 34 8300 KNOKKE-HEIST 

KESSEL-LO DIESTSESTEENWEG 545 3000 LEUVEN 

ST.TRUIDEN KENNEDYLAAN 4 3800 SINT-TRUIDEN 

ST.LAMBERT RUE D'OFFICIAL 2 4000 LIEGE 

ST.MICHIELS 
KONINGIN ASTRIDLAAN 
97BUS 20 8200 BRUGGE 

DIEST HASSELTSESTRAAT 14 3290 DIEST 

BRASSCHAAT BREDALAAN 196 2930 BRASSCHAAT 

BOIS DE BREUX RUE DE HERVE 280 4030 GRIVEGNEE 

SCHOTEN VAN CAUWENBERGHLEI 84 2900 SCHOTEN 

MERKSEM BREDABAAN 833 2170 MERKSEM 



 

HOUTHALEN RODE KRUISLAAN 32 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN 

WILRIJK BOOMSESTEENWEG 176 2610 WILRIJK 

BOSUIL TERHEYDELAAN 235 2100 ANTWERPEN 

WATERSCHEI WATERGRASSTRAAT 13 3600 GENK WATERSCHEI 

NINOVE KAARLOODSTRAAT 138 9400 NINOVE 

BOECHOUT A. FRANCKSTRAAT 6 2530 BOECHOUT 

WESTLAND BD SYLVAIN DUPUISLAAN 393 1070 ANDERLECHT 

ASSE BRUSSELSESTEENWEG 105 1730 ASSE 

HANKAR CLOS LUCIEN OUTERS 1 1160 AUDERGHEM 

SEARENA NORTHLAAN 13 8400 OOSTENDE 

HAACHT MARKT 1 3150 HAACHT 

VERVIERS BD. DES GERARDCHAMPS 118 4800 VERVIERS 

HOPLAND MEIR 78 2000 ANTWERPEN 

GEEL LOGEN 6 2440 GEEL 

KASTERLEE MARKT 41 2460 KASTERLEE 

ST KATELIJNE WA LELIESTRAAT 59 2860 SINT KATELIJNE WAVER 

ST.LENAARTS HEIKEN 36 2960 SINT LENAARTS 

MOUSCRON II RUE PERE DAMIEN 04-09   7700 MOUSCRON 

ST PIETERSLEEUW STEENWEG OP BERGEN 65 1600 ST PIETERS LEEUW 

MOLIERE II Chaussée de Waterloo 536-538 1050 Bruxelles 

FRAGNEE RUE DE FRAGNEE 41 4000 LIEGE 

KRAAINEM II Wezembeeklaan 112 1950 Kraainem 

SINT KRUIS II Schaakstraat 100 8310 Sint Kruis Brugge 

 


