
Welkom bij Delitraiteur !
Welkom thuis !



Met grote trots kijken we terug op de weg die ons merk aflegde tot nu toe. Een merk dat als missie 
heeft actieve mensen een ruime keuze aan maaltijdoplossingen en kwaliteitsproducten te bieden, 
aangepast aan ieders wensen en smaak. Meer dan ooit passen we ons aan onze doelgroep, hun 
levensstijl en gezinssituatie aan.

Ons DNA is stevig verankerd rond nabijheid, gemak en service.  Onze winkels zijn voornamelijk 
gevestigd in Brussel, Wallonië en Vlaams-Brabant en leven op het ritme van onze klanten door  
7 dagen per week open te zijn, van 7.30 uur tot 22 uur. Als ze naar Delitraiteur komen, zijn ze 
zeker dat ze op elk moment van de dag hartelijk worden ontvangen. En om nog dichter bij hen te 
staan, hebben we in 2019 4 Delitraiteur Eat & Go-winkels geopend, voornamelijk in treinstations.

We hebben ons succes ook te danken aan onze franchisepartners, die onze knowhow elke dag aan 
hun klanten doorgeven. 

De passie van onze teams? Het vinden en ontwikkelen van unieke producten om het leven 
van elk van onze klanten te vergemakkelijken. Geen enkel product is per toeval te vinden bij 
Delitraiteur. Onze belofte “Make ready-to-eat enjoyable and responsible” motiveert ons dagelijks. 

Onze maatschappelijke impact? Wij willen het Belgisch ondernemerschap bevorderen. We helpen 
kleine lokale ambachtslieden door hun producten te verdelen in onze winkels. We schrijven met hen 
een mooi verhaal op de lange termijn. 

We werken ook aan innovatie en het vinden van oplossingen om onze sociale verplichtingen na 
te komen. Zo werken we bijvoorbeeld aan het verminderen van onze ecologische voetafdruk door 
bijzondere aandacht te besteden aan de problematiek rond verpakkingen. 

Onze ambities voor morgen? Diversiteit en innovatie in  onze verkooppunten blijven bevorderen, 
onze klantenservice verbeteren en ons netwerk van winkels in Vlaanderen, Brussel, Wallonië en het 
Groothertogdom Luxemburg uitbreiden.

Alexandre Terlinden,
CEO Delitraiteur

2020
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1990 >20021990
ONTSTAAN VAN  
DELITRAITEUR 

dochteronderneming 
van de groep

 Louis Delhaize.

Opening van 14 POS 
onder de naam 

Louis Delhaize Traiteur 
Shopping. Hoofdzakelijk 

in Waals-Brabant, 
Vlaams-Brabant 

en Brussel.

2002 2004 2002 >2020
Strategische  

keuze om het concept 
zodoende aan te 

passen dat het zich 
voor 300% richt op de 

maaltijdoplossing 
 (oprichting van

een kant-en-klare
 maaltijdfabriek).

De keten blijft
zich uitbreiden tot  

37 Delitraiteur- en  
5 Eat & Go-concepten

(voornamelijk  
 in stations).

De onderneming 
heet nu

 Delitraiteur.

GESCHIEDENIS



Delitraiteur vandaag...

ENKELE
CIJFERS
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Uitbreiding van  
het concept in  
stations in de  
vorm van Eat&Go

5 POS  
geopend 
in 2019

38 FRANCHISENEMERS
volgens Delitraiteurs’ 

bedrijfsstrategie Tot 1.000 KLANTEN
per dag 
per POS

•  Actieve 
bevolking

Tot 
500 BEREIDINGEN  
per dag

Prijspositionering 
volgens  
PROXIMITY

DOELGROEP

4500

verse  
producten

winkel in het  
Groothertogdom 
Luxemburg

winkels in  
België41

1

1  
GECENTRA-
LISEERDE 
LOGISTIEK

400
medewerkers  
in de winkels

50 personen ten 
dienste van  
de winkels

referenties 
per pos

van de referenties 
veranderen 

elk jaar

+ DE
90 Mio €

JAARLIJKSE OMZET
IN VOORTDURENDE 
GROEI

Delitraiteur is een eerder hybride concept : een 

buurtwinkel die topkwaliteit levert. Onze troeven : 

een restaurantgedeelte met bereide gerechten, 

ter plaatse klaargemaakte belegde broodjes, 

open 7/7, faciliteiten (packaging, service, 

parking), … We gaan voortdurend op zoek 

naar nieuwigheden en gastronomisch plezier.
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ONZE
MISSIE
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TASTY

CONVENIENT

PLEASANT  
SHOPPING
EXPERIENCE

TRENDSETTER 

FEELING

FEELING OF
WELL-BEING

ORGANOLEPTIC

PLEASURE

QUALITY 
OF LIFE

LOCAL

We fight for
ENVIRONMENTAL

PROGRESS
We target 

NUTRITIVE

QUALITY

We sustain 
ENTREPRENEURSHIP

ENJOYABLE RESPONSIBLE
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5
ENGAGEMENTEN  

IN HET HART 
VAN ONS DNA

UNIEKE WINKELERVARING 
Een unieke winkelervaring en uniek shoppertraject bieden 
die aan de behoeften van iedereen voldoen.

1

RUIME EN GEVARIEERDE KEUZE
Het aanbieden van een breed en gevarieerd aanbod aan 
kant-en-klare oplossingen met voor ieder wat wils,  
inclusief desserts en drankjes.

2

SERVICEGERICHTHEID
De servicegerichtheid in al onze winkels moet natuurlijk 
worden gestimuleerd.  

3

CONTINUE INNOVATIE 

Voortdurend het kant-en-klaar aanbod innoveren 
en anticiperen op de verwachtingen van onze klanten.

4

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID
Bevorderen van lokaal ondernemerschap, ambachtslieden en 
producenten. Zich inzetten voor meer milieuverantwoordelijkheid 
en duurzaamheid.

5



EEN UNIEKE
SHOPPER-
ERVARING

1ste 
IN EUROPA
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De READY-TO-EAT is langs het hele traject getheatraliseerd
en houdt rekening met de verwachtingen en de logica van de shopper : 
EFFICIËNTIE - EENVOUD - INSPIRATIE

EEN RESTAURANTRUIMTE 
DIE DE HELE DAG OPEN IS
Van 7.00 tot 22.00 uur met de 
mogelijkheid om daar te eten  
en/of te werken.

EEN WINKELRUIMTE 
met een selectie van 
alledaagse producten en 
superontdekkingen om aan 
alle behoeften te voldoen.

EEN UNIEK AANBOD 
VAN 200 KANT-EN-
KLARE GERECHTEN  
van verschillende 
oorsprong en op een 
kwalitatieve manier 
gepresenteerd in onze 
unieke meubels.

EEN JUICE BAR
3 sapcentrifuges met de mogelijkheid om 
uw eigen mix vers fruitsap te maken.

EEN BAKKERIJRUIMTE 
voor brood en gebak dat elke dag 
ter plaatse wordt gebakken.

EEN GREENBAR
Een selfservice-saladebar 
met een ruime keuze aan 
ingrediënten.

EEN KOELKAST MET TER PLAATSE GEMAAKTE 
GERECHTEN EN MET ZICHT OP DE KEUKEN. 
Een keuze aan wraps, sandwiches, salades, bagels...  
met kwaliteitsingrediënten.

EEN NESPRESSOBAR. 
Een koffieservice in samenwerking met 
Nespresso. Om mee te nemen of om ter 
plaatse te consumeren.

EEN SOEPBAR
Een keuze aan warme soepen die 
variëren naargelang de seizoenen.

...EN REGELMATIGE PROEVERTJES 
OM NIEUWIGHEDEN TE ONTEKKEN.
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BREED EN 
GEVARIEERD 
AANBOD OM 

DIRECT OF THUIS 
TE CONSUMEREN

AUTHENTIEKE INGREDIËNTEN
VAN SUPERIEURE KWALITEIT
• Geen synthetische kleurstoffen
• Geen additieven
• Geen bewaarmiddelen
• Geen glutamaat
• Geen palmolie
•  D rastisch gereduceerd zoutgehalte
   in bereidingen

DAGELIJKSE PRODUCTIE  
TER PLAATSE  
Elke dag worden er honderden 
gerechten bereid in onze keukens.
•   Originele gemengde salades: 

tabouleh, quinoa, gerst, ...
•   Bagels
•   Panini’s
•   Warme wraps
•   Sandwiches aangepast aan je 

wensen

Gerechten die de  
DIVERSE OORSPRONGEN eren of 
van bij ons, gekookt met respect voor 
de tradities van elke keuken om aan 
alle smaken en verlangens te voldoen.

Een dagelijks aanbod van verse, ter plaatse 
GEBRADEN KIP.



WINKELS 7 
DAGEN PER WEEK 
GEOPEND 
van 7u00 tot 22u00 ! 
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SERVICE-
GERICHTHEID

KLANTENSERVICE staat bij ons centraal. We kiezen voor
locaties in de buurt van onze doelgroepen of op hun dagelijkse route 
om hun leven te vergemakkelijken en hen op elk moment van de dag 
een kwaliteitsservice te bieden.

EEN HARTELIJKE ONTVANGST 
op elk moment van de dag.

EEN WARM 
RESTAURANTGEDEELTE 
de hele dag open.



NOTEN BAR 
Een handige bar met 
zelfbediening, met een 
waaier aan droge vruchten 
voor originele snacks 
of aperitiefhapjes.

1/4 3/41/21/41/4 1/4 3/4 1/21/2

1ste 
IN DE  WERELD

CONTINUE
INNOVATIE
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Healthy
   & Refreshing

MEER DAN 50 VERSCHILLENDE 
NIEUWE RECEPTEN PER JAAR.
Onze R&D-afdeling gaat permanent 
op zoek naar culinaire innovaties in de 
samenstelling van gerechten.

EEN UNIEK 
SAMENWERKINGSVERBAND MET
 
 

 
•  Bij Delitraiteur kunt u aan de digitale 

Nespresso automaat, het «N-point»,  
Nespresso capsules kopen.

•  Een inzamelingsservice voor gebruikte 
capsules om recyclage te stimuleren.

... EN ALTIJD 
OP ZOEK NAAR 

NIEUWIGHEDEN EN 
EXCLUSIVITEITEN.

GRANAATAPPELS

CITROENEN

SINAASAPPELS

JUICE BAR 
3 sapcentrifuges met de 
mogelijkheid om uw eigen 
mix van verse fruitsappen 
te maken.

1ste 
IN EUROPA

1ste 
IN BELGIË



BRIGITTE  
DE HEYTEN 

Brussel

PHILIPPE 
DEBRA 
Tubize

MARION  
DE DECKER   

La Hulpe 

JOËL 
TABURY  
Brussel

CHRISTOPHE  
DE MEY  

Wijnegem

POM  
TOOMVONG  

Jodoigne

MAAT- 
SCHAPPELIJKE  

BETROKKENHEID
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DELITRAITEUR HEEFT ALTIJD HET LOKALE 
ONDERNEMERSCHAP EN DE LOKALE 
AMBACHTSLIEDEN ONDERSTEUND EN 
GEPROMOOT.

Een partnership met Delitraiteur kan ontstaan 
door mond-tot-mondreclame, een franchisenemer 
die een ervaring deelt, een totaal onverwachte 
ontmoeting... 

Het moet ons aanspreken, ons bewust maken en in 
lijn zijn met het DNA en de waarden van Delitraiteur. 
We bouwen verhalen op lange termijn, helpen kleine 
ondernemers om te starten, te ontwikkelen en te 
groeien.

Ik ontmoette Delitraiteur op een privéfeestje als cateraar. 
Een avond waarop ik voortdurend complimenten kreeg 
voor mijn gerechten. De avond resulteerde in een 

voorstel voor een samenwerking met Delitraiteur. 

“Delitraiteur wilde mijn gerechten verdelen. Ik werd financieel 
en op vele andere manieren gesteund: «hygiëne, etikettering, 
HACCP-normen, ...”.

“In het begin waren we met 2, met een ruimte van 120 m2, in 
maart 2018 zijn we verhuisd naar een ruimte van 1300 m2 met 
7 personen in dienst.”

“We vernieuwen onze recepten elk seizoen om nieuwe creatieve 
gerechten gericht op welzijn aan te bieden. Het goede nieuws is 
dat we steeds meer bestellingen hebben.”

“Ons verhaal is al 10 jaar aan de gang. Ik heb een enorm 
vertrouwen in Delitraiteur. Het is magisch om kleine bedrijven 
te helpen zoals ze dat doen. Ze zijn erg menselijk.

Pom Toomvong

Ons verhaal begon in 2018. 

“Aangezien ik uit Antwerpen kom, 
waren het mijn vrienden in Brussel die 
me vertelden over Delitraiteur. Het is 
een winkel met een goed imago, 
een goede reputatie en gezonde 
producten. «Ik heb een auto-
immuunziekte in mijn dikke darm 
die me dwong mijn eetgewoonten 
te veranderen terwijl ik een grote 
fan was van biefstuk, frieten en 
béarnaise. Ik maakte een reis naar 
Korea waar ik «lacto-fermentatie» 
ontdekte.”

“Toen ik terugkwam, begon ik de 
groenten opnieuw te bekijken, 
nieuwe technieken te testen voor het 
snijden, conserveren, koken, ... Ik nam 
contact op met Delitraiteur om 
hen te vertellen over mijn project 
en ze raakten meteen verslaafd.”

“Delitraiteur geloofde onmiddellijk in 
mijn project, steunde me om het te 
lanceren en van daaruit ging alles 
van start.”

“Dankzij Delitraiteur kon ik grote 
basisvolumes produceren, de juiste 
machines kopen en personeel 
aannemen voor mijn atelier waar 
alles met de hand gesneden wordt. 
Ik neem vooral vluchtelingen aan. 
Ik hou van het idee om nieuwe 
Belgen een toekomst te geven. Ik 
werd benoemd tot Eerste Belgische 
Inclusive Company.”

“Delitraiteur heeft me vanaf de 
eerste dag gesteund. Ze zijn 
zeer menselijk, flexibel naar 
kleine producenten toe en zeer 
professioneel.

Christophe De Mey



1ste 
IN BELGIË

EXCLUSIEF VOOR 

DELITRAITEUR
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MAAT- 
SCHAPPELIJKE  

BETROKKENHEID

EEN NIEUWE GENERATIE VERPAKKINGEN.
We gebruiken ETP (100% composteerbaar 
ecologisch transparant papier) om onze broodjes  
te verpakken...

Delitraiteur werkt eraan om ZIJN IMPACT OP DE 
PLANEET TE VERANDEREN EN TE VERKLEINEN.  
Stap voor stap willen we onze ecologische voetafdruk 
verkleinen, maar met oog op het maximale comfort van 
onze klanten en zonder aan smaak en kwaliteit in te 
boeten. 

ONZE VOORUITGANG MAAKT DEEL UIT VAN 
EEN GEWETENSVOLLE AANPAK OP LANGE 
TERMIJN.

... en PLA (organisch, 
composteerbaar en 
hernieuwbaar plastic)  
voor onze sladoosjes.

... EN WE WERKEN AL AAN DE 
VERPAKKING VOOR DE KANT-EN-KLARE 

MAALTIJDEN EN DE GEBRADEN KIP.

Evolutie van onze 
boodschappentassen 
naar een versie in 
FAIRTRADE 
KATOEN.



 S M A K E L I J K  &  M A K K E L I J K .

Welkom in het My
Fidelity-programma

Voor Delitraiteur is 
klantentrouw cruciaal !
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Waarom een Delitraiteur getrouwheidsprogramma ?
◆ Omdat we de verwachtingen en gewoonten van onze klanten moeten kennen om onze aanbiedingen 
     aan te passen, zodat we hen nog meer kunnen verwennen.
◆ Omdat de voordelen van het programma de klanten zullen motiveren om nog vaker naar
    onze winkels te komen.
◆ Omdat My Fid Delitraiteur zal onderscheiden van zijn concurrenten.
◆ Omdat een My Fid-klant een klant is die vaker komt en meer koopt.
 
Door My Fid-klant te worden, maakt de klant het mogelijk met hem te communiceren.
Het is dus essentieel dat we…
◆ Alle klanten voorstellen My Fid-lid te worden (verhoging van het percentage leden)
◆ Hun gegevens ontvangen en vooral hun e-mailadres met opt-in (toestemming om het e-mailadres
     te gebruiken), anders kunnen we geen contact met hen opnemen.
◆ Aan elke klant vragen of hij My Fid-lid is
    • Indien niet, stellen we hem voor het te worden en leggen we het programma uit
    • Indien wel, herinneren we hem eraan dat hij zijn identiteitskaart in de lezer moet steken om punten
       te sparen en van de voordelen te genieten



Goedkoper
smaakt nog beter !

Een goede zaak steunen. GE LUKKIGE VERJAARDAG !

Je klanten genieten van 20% directe korting op de 
“ontdekkingsproducten” die Delitraiteur elke maand selecteert.

Je klanten kunnen punten schenken aan Androïd 34.
Deze vereniging helpt kinderen met beperkte mobiliteit te sporten 

door het aanbieden van aangepaste prothesen.
Via de app MyFreedelity kunnen de giften worden opgevolgd.

Voor je verjaardag ligt in je Delitraiteur
een lekker geschenkje klaar.

ZE ZIJN MAKKELIJK TERUG TE VINDEN
IN DE REKKEN.

android34.beMEER INFO OP

1 euro = 1 pUnT
1.000 pUNTEN =
1 1 MAND MET
LEKKERNIJEN.
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*Niet-bindende foto. De inhoud van de mand verschilt van de ene winkel tot de andere (waarde tussen € 15 en € 18).



Raadplegen van de punten en controle van de persoonlijke gegevensmet de app My Freedelity”.

Onze klantenkaart? 
Dat is de identiteitskaart van je klanten! Ze moeten gewoon hun identiteitskaart tonen

aan de kassa van hun Delitraiteur om lid te worden van het My Fid-programma
of om punten te sparen als ze al lid zijn.

Makkelijk, snel en gratis.

Meer info op delitraiteur.com

*Het gebruik van je identiteitskaart is niet verplicht, het is gewoon handig en snel. We respecteren in ieder geval
  je privacy. Vraag meer inlichtingen over andere manieren van werken aan de kassa of het onthaal.

Je klanten profiteren van de voordelen 
van het MY FIDELITY-programma. 
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Aanbiedingen en verrassingen recht- 
streeks in de mailbox van je klanten !

Het is cruciaal dat je over het e-mailadres van je klanten beschikt. Heb je dat niet,
dan kunnen we hen onmogelijk contacteren om aanbiedingen voor te stellen

die in de lijn liggen van hun verwachtingen en aankoopgewoonten.



My Fid IN EN KE LE VRAGEN.
Welke stappen moet je klant zetten om zich in te schrijven op het My Fid-programma?
· Bij zijn inschrijving aan de kassa van zijn Delitraiteur moet je klant zijn identiteitskaart* in de lezer steken.
· Je klant bezorgt zijn e-mailadres en gsm-nummer aan de kassamedewerker van de winkel.
· Je klant bevestigt zijn akkoord met de verwerking van zijn persoonlijke gegevens door Delitraiteur en MyFreedelity. Dat doet hij door 

de kassamedewerker van de winkel de digitale code voor te lezen die op het scherm van de kassa verschijnt en die alleen hij kan zien.  
De invoer van deze code geldt als bevestiging van zijn akkoord. Hij ontvangt een bevestigingsmail  van zijn inschrijving.  
Daarin staat alle informatie die zijn contactpersoon hem heeft meegedeeld.

· De klant kan de app MyFreedelity downloaden als hij bijvoorbeeld eenvoudig toegang wil tot zijn puntensaldo.
· Je klant moet bij elk bezoek aan de kassa zijn identiteitskaart in de lezer steken om punten te sparen.
 
Waarom moet de klant zijn e-mailadres opgeven?
Via het e-mailadres kan Deli de klant informeren over speciale aanbiedingen, geschenken die voor hem zijn voorbehouden, … Deli wil wel het aantal
berichten beperken tot niet meer dan 3 per maand. Via deze weg beheren we ook het account en de gegevens van de klant bij MyFreedelity.

Is zijn inschrijving geldig in elke Deli?
Uiteraard! Al onze winkels nemen deel aan dit getrouwheidsprogramma. De volledige lijst is te vinden op onze website delitraiteur.be

Hoe kunnen klanten hun punten overschrijven ten voordele van de vereniging Androïd 34?
Via de MyFreedelity-app op hun smartphone. Klaar in enkele muisklikken !

Zijn de My Fid-punten geldig in andere winkels dan Delitraiteur?
Nee, de My Fid-punten worden enkel aangeboden door Delitraiteur. Ze zijn dus te gebruiken in alle Delitraiteur-winkels in België en Luxemburg.

Welke producten vinden klanten terug in de maandelijkse aanbiedingen aan -20%?
Elke maand vinden ze daarin een groot aantal artikelen uit onze verschillende afdelingen: bakkerijproducten, traiteurgerechten, producten voor de lunch, 
desserts, dranken, wijn en een stuk fruit of een groente van het seizoen. Op die manier willen we je klanten onze persoonlijke tips meegeven en hen laten 
kennismaken met enkele toppers uit ons assortiment. Daarop krijgen ze een uitzonderlijke korting van 20%, voorbehouden aan My Fid-leden.

Hoelang zijn de My Fid-punten geldig?
De punten van je klanten zijn geldig voor een periode van 12 maanden.

Worden de persoonlijke gegevens van je klanten doorgegeven aan andere bedrijven?
Voor het verzamelen en bewerken van persoonlijke gegevens werkt Delitraiteur samen met MyFreedelity. Bij hun inschrijving in de winkel
vragen we het akkoord van je klanten met de verwerking van hun persoonlijke gegevens door Delitraiteur, maar ook door MyFreedelity.

Een brochure van MyFreedelity is ter beschikking.

Delitraiteur respecteert de privacy van je klanten op elk vlak en verbindt zich ertoe hun gegevens niet door te geven, behalve aan onze partner
MyFreedelity.

Wat is MyFreedelity?
MyFreedelity is een gratis app waarmee je klanten genieten van een beveiligde ruimte voor het beheer van verschillende getrouwheidsprogramma’s, 
waaronder My Fid van Delitraiteur.

Bij ons kunnen ze met name :

> Op autonome wijze de informatie beheren die ze delen met Delitraiteur (e-mailadres, gsm-nummer, postadres, …). 
    Ze kunnen die gegevens dus zelf updaten.
> Op elk moment hun relatie met ons en hun toestemming beheren.
> Hun puntenaantal raadplegen.
> Punten schenken aan de vereniging Androïd 34.
> Al hun aankooptickets bekijken.

myfreedelity.com
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 S M A K E L I J K  &  M A K K E L I J K .

Chaussée de Namur, 59-61 - 1400 Nijvel 

delitraiteur.com


