
Opgelet voor oplichting met valse Delhaize waardebonnen (!) 
 
 Over wat gaat het? 
 

Regelmatig ontvangen we vragen van klanten over verdachte e-mails of berichten op social media die 
afkomstig lijken te zijn van Delhaize. De inhoud van deze e-mails en berichten is nagenoeg steeds 
dezelfde: door deel te nemen aan een wedstijd of een meerkeuzevraag te beantwoorden, kan de 
deelnemer een waardebon ter waarde van € 50 winnen en moet hij of zij enkel nog zijn of haar gegevens 
invullen. 
 
LET OP: het gaat hier om e-mailfraude en meer bepaald om een scam of oplichterij waarbij oplichters 
proberen om zoveel mogelijk gegevens van argeloze surfers in te zamelen. E-mailadressen, profielen van 
op social media, IP-adressen of fysieke adressen worden verzameld met als enige doel om nadien te 
worden doorverkocht aan spammers.  
!! Deze waardebonnen zijn in geen geval afkomstig van Delhaize en hebben dan ook geen enkele waarde!! 
 
Hieronder leggen we je uit hoe je moet omgaan met verdachte e-mails en geven we je bijkomende 
informatie over de verschillende soorten fraude en de preventie ervan.  
 
 Hoe omgaan met e-mail fraude? 

 
1) Preventieve maatregelen 

Hoewel het onmogelijk is om ongewenste e-mails of spam volledig te vermijden, kan je door rekening 
te houden met de volgende regels de hoeveelheid spam of ongewenste e-mails reeds aanzienlijk 
beperken: 
- Wees voorzichtig met de verspreiding van jouw e-mailadres. Hoe minder je het doorgeeft, hoe 

kleiner de kans dat je spam zal ontvangen. 
- Beantwoord geen e-mails waarvan je twijfelt aan de oorsprong of de verzender. 
- Bescherm jouw computer door het gebruik van filters en de installatie van beveiligingssoftware en 

anti-virus programma’s.  
 
2) Behandelen van een frauduleuze e-mail 

Indien je een verdachte e-mail ontvangen hebt in jouw Inbox, raden we je aan om de volgende stappen 
te volgen: 
 
- Wees behoedzaam voor aanbiedingen die te goed lijken om waar te zijn. 
- Klik niet / open geen links, afbeeldingen of bijlagen afkomstig van bronnen die je niet vertrouwt. 
- Beantwoord de frauduleuze e-mail niet en verzend nooit persoonlijke informatie.  
- Maak geen gebruik van de “unsubscribe link” in de frauduleuze e-mail. 
- Verwijder de frauduleuze e-mail.  

 
3) Verdere maatregelen 

Je kan meehelpen om toekomstige scams te voorkomen door de frauduleuze e-mail te rapporteren 
en/of door een klacht in te dienen bij een van de volgende entiteiten: 
 
 

 De Federal Computer Crime Unit (FCCU) van de Federale Politie  

- Online meldpunt via www.ecops.be   

- Ontvankelijke meldingen: misdrijven op of via internet (bv. Het ontvangen via e-mail van 

ongewenste reclame of een frauduleus voorstel).   

 

 De Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, 

KMO, Middenstand en Energie  

- Online klacht indienen via: 

http://economie.fgov.be/nl/geschillen/klachten/waar_hoe_klacht_indienen/online_klacht/  

- Ontvankelijke klachten: voornamelijk klachten betreffende reclame via e-mail 

 

 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke Levensfeer  

-  Klacht versturen naar commission@privacy.fgov.be 

- Ontvankelijke klachten: klachten betreffende misbruik van uw e-mail adres 

 

http://www.ecops.be/
http://economie.fgov.be/nl/geschillen/klachten/waar_hoe_klacht_indienen/online_klacht/
mailto:commission@privacy.fgov.be


 Verschillende soorten fraude gerelateerd aan Delhaize 

Als bekende Belgische retailer en merk, misbruiken oplichters vaak de naam en het logo van Delhaize 

in een poging geloofwaardigheid te geven aan hun frauduleuze activiteiten. Door zich voor te doen als 

“Delhaize”, zal de oplichter proberen jouw persoonlijke informatie te bemachtigen om dit vervolgens 

door te verkopen aan derden of om jou geld aan te rekenen. De volgende methodes werden reeds 

gebruikt door oplichters in combinatie met de naam en/of het logo van Delhaize: 

 

- E-mail fraude (zie hierboven) 

- Fraude op websites 

- Fraude op Facebook 

 Zorg dat je steeds te maken hebt met de officiële Delhaize Facebook pagina. 

- Fraude per sms  

- Fraude per telefoon   

 

 Bij twijfel: contacteer ons! 
 
Indien je niet zeker bent over de echtheid van een e-mail of bericht dat de naam of het logo van 
Delhaize bevat, zorg dan zeker dat je ons eerst contacteert vooraleer verdere acties te ondernemen 
met de verzender. 
 
Je kan onze customer service bereiken op: 
 

- 0800 95 713 

- info@delhaize.be    

 
 
 
 Ter illustatie: een voorbeeld van een valse waardebon die door oplichters verspreid wordt 
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