
ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN EN ONDERNEMINGEN 

 

TOEPASSINGSGEBIED EN AANVAARDING 

AAN ALLE ONDERNEMINGEN GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 

RESERVATIE VAN PRODUCTEN 

THUISLEVERING VAN GOEDEREN 

VERKOOP OP AFSTAND 

DELHAIZE PLUS 

1. Toepassingsgebied en aanvaarding 

 

1.1 Definities: 

(a) De Onderneming: Al naargelang de Website of Vestiging die 

de Klant bezoekt of waar(op) hij een Reservatie, Bestelling 

of aankoop verricht, is hieronder te begrijpen ieder van de 

volgende vennootschappen: 

 Gebroeders Delhaize en Cie “DE LEEUW” (DELHAIZE 

GROEP) NV met maatschappelijke zetel te 1080 

Brussel, Osseghemstraat 53 en met 

Ondernemingsnummer 402.206.045 en met 

bankrekeningnummer (IBAN) BE27 2100 0000 2173 die 

als handelsnamen hanteert: ‘Delhaize’, ‘Delhaize Shop’, 

‘Delhaize Wine World’. 

 Delhome NV met maatschappelijke zetel te 1620 

Drogenbos, Humaniteitslaan 219 en met 

Ondernemingsnummer 430.190.248 en met 

bankrekeningnummer (IBAN) BE85 2100 8019 5006 die 

als handelsnaam hanteert: ‘Caddy Home’. 

 Aniserco NV met maatschappelijke zetel te 1080 

Brussel, Osseghemstraat 53 en met 

Ondernemingsnummer 443.164.888 en met 

bankrekeningnummer (IBAN) BE36 3100 9449 6981 die 

als handelsnaam hanteert: ‘Tom & Co’. 

 Smart Food Shopping NV met maatschappelijke zetel 

te 5030 Gembloux, Chaussée de Wavre 42, bus A, met 

Ondernemingsnummer 0404.201.077 en met 

bankrekeningnummer (IBAN) BE80 3300 2290 4077 die 

als handelsnaam hanteert: ‘Red Market’. 

(b) De Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de 

Websites of Vestigingen bezoekt, de Apps gebruikt, een 

Reservatie of Bestelling plaatst of een aankoop verricht, 

ongeacht waar en ongeacht de daartoe aangewende 

middelen. 

(c) De Consument: de Klant die een natuurlijke persoon is die 

uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de goederen 

van de Onderneming verwerft of gebruikt. 

(d) De Reservatie: een overeenkomst tussen Klant en 

Onderneming waarbij deze laatste zich engageert om de 

door de Klant gevraagde goederen te proberen verzamelen 

en een tijdlang ter beschikking te houden van de Klant. Deze 

overeenkomst impliceert echter nog geen verkoop en de 

Klant is geenszins gehouden tot aankoop over te gaan. Voor 

de Onderneming vormt het verzamelen van alle betreffende 

goederen een middelenverbintenis. 

(e) De Bestelling: een overeenkomst tussen Klant en 

Onderneming waarbij deze laatste zich engageert om de 

door de Klant gevraagde goederen te proberen verzamelen 

en ter beschikking te houden van de Klant. Deze 

overeenkomst impliceert voor de Klant wel al de verbintenis 

om – indien de Onderneming de betreffende goederen 

verzamelt – deze goederen af te nemen van de 

Onderneming. Voor de Onderneming vormt het verzamelen 

van alle betreffende goederen een middelenverbintenis. 

(f) De Websites: de webpagina’s gehouden en aangeboden 

door de Onderneming, zoals (niet uitputtend): 

www.delhaize.be, www.caddyhome.be, www.tomandco.be, 

shop.delhaize.be, www.delhaizewineworld.com, 

www.pluskaart.be en alle andere algemene Websites 

gecreëerd door of in opdracht van de Onderneming. 

(g) De Website: Eén van de Websites en met name die waarop 

de Klant zich op het voor de bepaling relevante ogenblik 

bevindt en/of waarop hij een aankoop, Bestelling of 

Reservatie verricht. 

(h) De Reservatiewebsite: De Website die Reservatie mogelijk 

maakt. 

(i) De Verkoopswebsite: De Website die overeenkomsten op 

afstand mogelijk maakt. 

(j) De App: de software voor mobiele toestellen die 

raadpleging, reclame, Reservatie en/of eventueel Bestelling 

en/of aankoop mogelijk maakt. 

(k) De Vestiging: iedere verkoopruimte van de Onderneming 

waar contact met de Klant mogelijk is. 

 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de volledige 

relatie tussen Klant en Onderneming, meer bepaald (doch niet 

beperkt tot): 

 

 Het gebruik van de Websites en de interpretatie en 

draagwijdte van alle vermeldingen op deze Websites. 

 Het gebruik van de Apps en de interpretatie en 

draagwijdte van de vermeldingen in deze Apps. 

 Alle Reservaties, Bestellingen, leveringen en aankopen, 

hetzij fysiek in de winkels van de Onderneming, hetzij 

online of via een App. 

 De kennisname en interpretatie van publieke 

mededelingen vanwege de Onderneming (al dan niet 

publicitair van aard). 

 

1.3 De volgende handelingen van de Klant gelden als 

onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van deze Algemene 

Voorwaarden: 

 

 Een bezoek aan en gebruik van de Websites; 

 Een inschrijving op het Pluskaart-systeem; 

 Iedere Reservatie bij, Bestelling bij, levering vanwege en 

aankoop bij de Onderneming. 

 

1.4 De Onderneming is vrij deze Algemene Voorwaarden op om het 

even welk moment te wijzigen en die zullen van toepassing 

worden vanaf de eerste mededeling ervan, via welk medium dan 

ook (bv. Website), met dien verstande evenwel dat dit niet kan 

impliceren dat op een reeds gesloten aankoop, een reeds 

http://www.delhaize.be/
http://www.caddyhome.be/
http://www.tomandco.be/
http://www.delhaizewineworld.com/
http://www.pluskaart.be/


geplaatste Bestelling of een reeds verzochte Reservatie nieuwe 

contractuele voorwaarden van toepassing worden. 

 

2. Aan alle Ondernemingen gemeenschappelijke bepalingen  

 

2.1 Voorrang van onderhavige algemene voorwaarden 

Eventuele algemene voorwaarden gehanteerd door de Klant 

kunnen slechts toepassing vinden voor zover deze (1) niet in 

strijd zijn met onderhavige algemene voorwaarden of met de 

bijzondere voorwaarden, (2) correct zijn meegedeeld aan en (3) 

uitdrukkelijk zijn aanvaard door de Onderneming. 

 

2.2 Geen afbreuk aan meer specifieke voorwaarden 

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de 

verhouding tussen Klant en Onderneming, tenzij Klant en 

Onderneming bijzondere voorwaarden schriftelijk overeenkomen 

die hiervan afwijken.  

Deze algemene voorwaarden doen ook geen afbreuk aan de 

meer specifieke voorwaarden die de Onderneming zou hanteren, 

onder meer doch niet beperkt tot de bescherming van 

persoonsgegevens en de voorwaarden in verband met het 

gebruik van parkeerterreinen bij de Vestigingen. 

 

2.3 Gebreken 

Bij inontvangstname van de goederen (waar dan ook en via welk 

verkoopskanaal dan ook) dient de Klant die goederen te keuren 

op zichtbare gebreken en op conformiteit met datgene wat de 

Klant kocht (voorwerp van de overeenkomst). Wordt een 

zichtbaar gebrek of een niet-conformiteit vastgesteld, dan dient 

de Klant dit onverwijld aan de Onderneming te melden op straffe 

van verval van het recht. 

Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten toegekend aan 

de Klant  in het kader van de artikelen 1649bis e.v. B.W. voor 

zover deze Klant Consument is en aan de rechten toegekend aan 

de Klant in het kader van de artikelen 1641 e.v. B.W. voor zover 

de Klant geen Consument is, al wordt in het tweede geval de 

Onderneming tot bewijs van het tegendeel steeds vermoed het 

verborgen gebrek niet te hebben gekend. 

 

2.4 Publieke mededelingen en vermeldingen op de Websites gelden 

als voorstel tot contracteren 

De publieke mededelingen en vermeldingen van producten met 

een bepaalde prijs vanwege de Onderneming in o.m. folders, 

brochures, publicaties van de Onderneming of van derden en op 

de Websites, dan wel op webpagina’s van derden, gelden 

hoogstens als een voorstel tot contracteren en in beginsel niet als 

een bindend aanbod. De betreffende publieke mededelingen 

gelden als uitnodiging aan de Klant om in een Vestiging naar 

keuze kennis te maken met het aanbod. 

Dit geldt echter niet voor de Bestellings- en Reservatiewebsites. 

De Onderneming heeft steeds het recht om een Reservatie, 

Bestelling of verkoop te weigeren of te annuleren indien er een 

voorafgaand geschil met de Klant bestaat. Tevens heeft Delhaize 

steeds het recht om met de Klant contact op te nemen om de 

juistheid van de Reservatie, Bestelling of verkoop te verifiëren. 

 

2.5 Voldoende voorraad en verzoeken om bijkomende voorraad 

De Onderneming zal zich steeds inspannen om een voldoende 

voorraad van ieder product te voorzien, maar op haar rust in dat 

verband slechts een middelenverbintenis en geen 

resultaatsverbintenis. Hetzelfde geldt voor de voorraad bij 

promoties of wanneer kortingsbonnen zijn uitgegeven.  

In beide gevallen kan de Consument de Onderneming verzoeken 

om te trachten om bijkomende voorraad te bekomen. De 

Consument kan daartoe eventueel een Bestelling of Reservatie 

plaatsen. Enkel als de promotie nog loopt op het ogenblik van de 

bijkomende levering of als de kortingsbon op dat ogenblik nog 

geldig is, heeft de Consument recht op de vooropgestelde korting. 

De basisregel in dit artikel lijdt slechts uitzondering voor zover de 

Klant Consument is en binnen de grenzen van artikel 37 van de 

Wet Marktpraktijken (een in de tijd begrensde reclame voor één 

of meerdere goederen aangekondigd buiten de Vestiging van de 

Onderneming met vermelding van de prijs die boven de 25 euro 

ligt en waarvan de voorraad in de bezochte Vestiging is uitgeput). 

 

2.6 Promotie 

Promoties kunnen niet aangewend worden in combinatie met om 

het even welke kortingsbon bedoeld onder 2.7 of om het even 

welke andere promotie of algemene of specifieke korting die aan 

een Klant wordt toegestaan. 

Een promotie is slechts geldig voor de aankoop van een aantal 

goederen dat gebruikelijk is voor een normaal persoonlijk gebruik 

van de Klant. 

Indien de promotie zelf geen geldigheidsduur vermeldt, eindigt de 

promotie na twee weken. 

Promoties kunnen vele vormen aannemen zoals bv. een 

kortingsbedrag of –percentage, een gezamenlijk aanbod of een 

gratis aanbod. 

 

2.7 Kortingsbonnen 

Behoudens vermelding van het tegendeel, kunnen 

kortingsbonnen nooit gecumuleerd worden en geldt als basisregel 

dat slechts één bon per product kan worden aangewend. 

Kortingsbonnen kunnen ook niet aangewend worden in 

combinatie met om het even welke promotie bedoeld onder 2.6 of 

om het even welke algemene of specifieke korting die aan een 

Klant wordt toegestaan. 

Meer algemeen dienen kortingsbonnen en de vermeldingen 

daarop aangebracht steeds op redelijke wijze te worden 

geïnterpreteerd en kunnen zij bv. nooit aanleiding geven tot het 

verkrijgen van gratis producten, tenzij dat uitdrukkelijk op de 

betreffende bon is aangegeven. 

 

2.8 Bestellingen 

De Klant kan enkel goederen bestellen (1) die in voorraad zijn op 

dat ogenblik of (2) waarvan de Onderneming met een redelijke 

mate aan zekerheid weet dat deze zullen worden geleverd in 

voldoende aantallen. De Onderneming houdt deze goederen uit 

de winkelrekken en stelt deze ter beschikking van de Klant. Indien 

de Onderneming tekort schiet aan haar inspanningsverbintenis 

om de goederen voor de Klant te verzamelen, is zij een 

vergoeding verschuldigd van 10% van de aankoopprijs van het 

betreffende goed / de betreffende goederen aan de Klant, voor 

zover die Klant Consument is. Indien de Klant de Bestelling 

annuleert of niet afhaalt, is hij steeds een vergoeding van 10% 

van de aankoopprijs verschuldigd aan de Onderneming. 

De Klant is ertoe gehouden ook Bestellingen die de Onderneming 

slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, af te nemen en te betalen ten 

belope van het deel dat de Onderneming kan uitvoeren. 

 



2.9 Voorbehoud bij foto’s,  kenmerken, informatie en prijzen 

De Ondernemingen spannen zich naar best vermogen in opdat 

de informatie en prijzen vermeld in de winkels, de brochures, de 

Websites enz. vrij van fouten of vergissingen zouden zijn.  

Desondanks kan de Onderneming niet uitsluiten dat er af en toe 

fouten in de communicatie sluipen. In dergelijke gevallen kan de 

Onderneming niet gedwongen worden om een overeenkomst af 

te sluiten aan de voorwaarden die blijken uit de affichagefout. 

De Ondernemingen hebben het recht om de gegeven informatie 

en prijzen of de kenmerken van het aangeboden goed op om het 

even welk moment aan te passen, behoudens dan na aankoop of 

Bestelling van de Klant. 

De foto's en andere afbeeldingen die gebruikt worden om de 

artikelen voor te stellen hebben geen verbindende waarde. 

 

2.10 Beperking van aansprakelijkheid 

De Onderneming is in geen geval aansprakelijk voor eventuele 

rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de informatica-

installatie of toestellen van de Klant die voortvloeit uit het gebruik 

van de Websites. 

De Onderneming wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van 

onderbreking, ook tijdelijk, van de diensten op en via haar 

Websites. 

De Onderneming sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte 

schade uit. 

Leveringstermijnen zijn enkel aangeduid bij benadering en de 

overschrijding ervan kan geen aanleiding geven tot ontbinding 

van de overeenkomst of tot betaling van schadevergoeding.  

De Onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 

enige onrechtstreekse of gevolgschade of voor enige 

aansprakelijkheid die niet voorzienbaar was op het ogenblik van 

het sluiten van de overeenkomst. 

 

De Onderneming verbindt zich ertoe om alle producten op een zo 

getrouw mogelijke manier op de Website, in brochures en in de 

Vestigingen te beschrijven via een artikelnaam, beschrijving, prijs 

en/of andere gegevens. De Onderneming kan niet aansprakelijk 

gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse 

gevolgen van een materiele vergissing, drukfout of enige andere 

onopzettelijke fout of onzorgvuldigheid met betrekking tot de 

inlichtingen die op de site verspreid worden.  

 

2.11 Bescherming persoonsgegevens 

De Onderneming leeft in de verhouding met haar Klanten de Wet 

van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens na. Voor meer informatie dienaangaande, kan 

verwezen worden naar de privacypolicy zoals vermeld op de 

Websites van de Onderneming.  

 

2.12 Betalingstermijn 

Alle facturen zijn contant betaalbaar bij een Vestigingvan de 

Onderneming. In beginsel worden geen betalingsfaciliteiten 

toegestaan. Als dat toch zou gebeuren, dan dienen deze 

schriftelijk overeengekomen worden tussen Klant en 

Onderneming. Daarbij brengt de niet-naleving van één 

betalingstermijn de onmiddellijke opeisbaarheid van het volledige 

verschuldigde saldo met zich zonder dat daarbij enige 

voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is.  

 

2.13 Beperking contante betalingen 

Behoudens afwijkingen in de specifieke bepalingen hieronder, 

aanvaardt de Klant dat betalingen in contant geld (speciën) 

slechts mogelijk zijn tot een totaal aankoopbedrag van 3.000 euro 

inclusief BTW. De Klant aanvaardt eveneens dat het niet mogelijk 

is om een aankoop op te splitsen in een aantal verschillende 

aankopen om zodoende deze beperking te omzeilen. 

 

2.14 Gevolgen van wanprestatie 

Indien en voor zover één van de partijen de bepalingen van de 

tussen Onderneming en Klant gesloten overeenkomst niet 

naleeft, heeft iedere partij het recht om de gesloten overeenkomst 

eenzijdig en buitengerechtelijk te ontbinden voor zover (1) de 

partij aan wie de contractuele wanprestatie wordt verweten 

aangetekend in gebreke is gesteld en (2) laatstgenoemde partij 

binnen de week na verzending van de ingebrekestelling de 

bepalingen van de overeenkomst nog steeds niet naleeft. Dit 

recht om tot buitengerechtelijke ontbinding over te gaan, doet 

geen afbreuk aan het recht om schadevergoeding te vorderen 

voor de contractuele wanprestatie. 

Betreft de niet-nageleefde verplichting een achterstallige betaling, 

dan zullen op de openstaande bedragen van rechtswege en 

zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk 

is,  interesten aangerekend worden a rato van 1% per maand 

vanaf de factuurdatum of – indien er geen factuur is – vanaf de 

datum van opeisbaarheid/verval. Blijft een aanmaning per 

gewone brief 14 dagen zonder gevolg,  zal daarenboven een 

forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 

15% van de openstaande bedragen met een minimum van 25 

euro en een maximum van 1000 euro. 

 

2.15 Intellectuele eigendomsrechten 

De naam en het logo van de Onderneming, alsook de namen van 

de andere bedrijven die deel uitmaken van de groep van de 

Onderneming waar ook gebruikt of gepubliceerd, zijn namen en 

merken die beschermd zijn door nationale en internationale 

wetten. Het gebruiks- en kopieerrecht alsook de intellectuele 

rechten die verband houden met deze site zijn het exclusieve 

eigendom van de Onderneming. 

 

2.16 Bewijs 

De Klant aanvaardt dat de communicaties en de opgeslagen 

elektronische bestanden kunnen dienen als bewijs. De Klant 

aanvaardt ook dat gesprekken met de Onderneming per telefoon 

kunnen worden opgenomen om als bewijs te dienen van ieder ter 

zake dienend feit. 

 

2.17 Eigendomsvoorbehoud, risico en inontvangstname goederen 

De verkochte goederen blijven eigendom van de Onderneming tot 

op het ogenblik van volledige betaling van de prijs. Het risico gaat 

evenwel reeds over op de Klant op het ogenblik van levering. 

Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen, worden de koopwaren ter 

beschikking van de Klant gesteld in de Vestiging naar keuze van 

de Klant. Indien de Onderneming bezorgt of laat bezorgen op een 

adres aangegeven door de Klant, dan worden eigendom en risico 

eveneens overgedragen bij inontvangstname van de Consument. 

De Onderneming kan deze inontvangstname bewijzen met alle 

mogelijke bewijsmiddelen, onder meer door een ondertekend 

leveringsborderel van de transporteur of met vermoedens. 

 



2.18 Bevoegdheid en toepasselijk recht 

Vorderingen tegen de Onderneming kunnen door de Klant 

uitsluitend gebracht worden voor de rechtbanken bevoegd voor 

de Vestigingvan de Onderneming waarmee de overeenkomst 

werd gesloten. Betreft het geschil een publieke aankondiging , 

een vermelding op de Websites, een verkoop op afstand of een 

Reservatie, dan kan de vordering uitsluitend gebracht worden 

voor de rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel van 

de desbetreffende  Onderneming. De Onderneming heeft wel 

steeds de keuze om een vordering tegen een Klant in te leiden 

ofwel voor de rechtbanken en hoven bevoegd voor de woonplaats 

van de Klant, ofwel voor de hoven en rechtbanken bevoegd voor 

de maatschappelijke zetel van de Onderneming. 

De verhouding tussen de Klant en de Ondernemingen wordt 

beheerst door de bepalingen van Belgisch recht. 

3. Reservatie van producten 

 

3.1 Toepassingsgebied 

Dit deel van de algemene voorwaarden is uitsluitend van 

toepassing op de Reservaties die tot stand komen via de 

Reservatiewebsites. Een duidelijk onderscheid dient te worden 

gemaakt met de verkoop op afstand die wel reeds een 

verkoopovereenkomst impliceert. 

Meer bepaald is dit deel van de algemene voorwaarden van 

toepassing op de volgende Ondernemingen voor zover de 

Reservatie wordt verricht d.m.v. de ernaast genoemde 

Reservatiewebsite of App of een bezoek wordt gebracht aan de 

betreffende Reservatiewebsite of App. 

Delhaize Group NV – www.delhaizedirect.be – Delhaize App voor 

iPhone en Android 

Delhome NV – www.caddyhome.be – Delhaize App voor iPhone 

en Android 

NV Delhaize Group – www.delhaizewineworld.com  

Wordt een Reservatie verricht bij één van deze Ondernemingen, 

heeft de Klant slechts een vordering op deze enkele 

Onderneming. In geen geval kan de Klant zich richten tot om het 

even welke andere Onderneming. 

 

3.2 Identiteit van de Onderneming, geografisch adres en 

contactgegevens 

Delhaize Group N.V. met maatschappelijk zetel te 1080 Sint-

Jans-Molenbeek, Osseghemstraat 53, ingeschreven in het RPR 

Brussel onder het nr 402.206.045  

Delhome NV, met maatschappelijke zetel te 1620 Drogenbos, 

Humaniteitslaan 219, ingeschreven in het RPR Brussel onder het 

nr. 0402.206.045. 

 

3.3 Eigendomsoverdracht 

De producten blijven eigendom van Delhaize zolang de Klant zijn 

reservering niet is komen ophalen aan het afhaalpunt. De 

verkoopovereenkomst komt pas tot stand op het moment dat de 

Klant de reservering afhaalt en de goederen betaalt. Na controle 

van de Reservatie door de Klant heeft deze laatste nog steeds de 

mogelijkheid om de gereserveerde goederen te weigeren of 

volledig of deels te aanvaarden. 

 

3.4 Voorraad en suggestie voor vervangend artikel 

Delhaize zal steeds trachten om de op de Reservatiewebsites 

voorgestelde producten in voorraad te hebben in iedere vestiging. 

Delhaize kan echter niet garanderen dat steeds ieder ter 

Reservatie voorgesteld product voorradig zal zijn. Doet een 

dergelijke situatie zich voor en is een door de Klant gereserveerd 

artikel niet (meer) in voorraad is, dan kan Delhaize de Klant bij 

afhaling een vervangingsartikel voorstellen. De Klant is volledig 

vrij dit artikel op dat moment te aanvaarden of te weigeren. 

 

3.5 Beperking van aansprakelijkheid 

De Onderneming kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor 

vertraging in de voorbereiding of niet-voorbereiding van het 

geheel van bestelde goederen. De Onderneming engageert zich 

ertoe om in dat geval contact op te nemen met de Klant en de 

Klant de mogelijkheid te laten om zijn Reservatie volledig of deels 

te annuleren. 

 

3.6 Prijszetting 

De basisprijs voor de bereidingskosten van de Reservatie van de 

Klant bedragen € 4,50 voor reserveringen onder de € 150. Voor 

elke reservering hoger dan € 150 worden geen bereidingskosten 

voor de Reservatie van de Klant aangerekend. 

Bij de Reservatie van producten via Delhaize Wine World worden 

geen kosten in rekening gebracht. 

Uiteraard kunnen voor de thuislevering wel kosten in rekening 

worden gebracht. Deze worden toegelicht in artikel 4.1. 

 

3.7 Modaliteiten van de afhaling 

De afhaling gebeurt op de dag en het afhaalpunt gekozen door de 

Klant, volgens het uurrooster van het afhaalpunt. Uit 

veiligheidsoverwegingen gebeurt de betaling aan het afhaalpunt 

uitsluitend elektronisch. 

 

3.8 Ontzegging van toegang en schadevergoeding 

In geval van verkeerd gebruik van de site of herhaaldelijk niet-

afhalen van Reservaties, behoudt de Onderneming zich het recht 

voor om alle nuttige maatregelen te treffen om zijn belangen te 

garanderen en de eventueel geleden schade op te eisen. De 

Onderneming behoudt zich het recht voor om een Reservatie niet 

uit te voeren indien er een geschil bestaat tussen de Klant en de 

Onderneming.  

 

3.9 Verificatie van Reservaties 

De Onderneming behoudt zich het recht voor contact op te 

nemen met de Klant in geval van belangrijke Reservaties, 

teneinde de echtheid van de doorgezonden Reservatie na te 

gaan. De Onderneming behoudt zich eveneens het recht voor om 

de gereseveerde hoeveelheden te limiteren. In dat geval wordt de 

beperking duidelijk aangegeven bij het betreffende product. 

4. Thuislevering van goederen 

 

4.1 Modaliteiten en prijszetting 

De Klant geeft aan de Onderneming de plaats van de levering 

aan indien de betreffende Onderneming de mogelijkheid van 

thuislevering aanbiedt.  

De leveringen worden verricht in België tegen betaling van een 

prijs die voor Caddyhome bepaald wordt in functie van de waarde 

van de Reservatie en van de verdieping waarop zonder lift dient 

te worden geleverd. De precieze prijs wordt bepaald aan de hand 

van onderstaande tabel (basisprijs + eventuele verhoging). De 

http://www.delhaizedirect.be/
http://www.caddyhome.be/
http://www.delhaizewineworld.com/


prijs wordt ook nog meegedeeld voor het plaatsen van de 

Reservatie. 

Basisprijs tot 
100 € 

100 tot 150 
€ 

150 tot 300 
€ 

Meer dan 
300€ 

9 € 7€ 5€ Gratis 

 

Verho
ging 

1 
bak 

2 3 4 5 6 7 8 

1
ste

 
verd. 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € +1,9 +3,8 

2
de

 
verd. 

0 € 0 € +2,85  +5,
70  

+8,5
5  

+11,4
0 

3
de

 
verd. 

0 € +3,72  +7,44  +11
,16 

 

De Onderneming levert hoogstens tot en met de 3
de

 verdieping 

wanneer er geen lift beschikbaar is. Voor de tweede verdieping 

geldt een beperking tot 6 bakken. Voor de derde tot 4 bakken. 

 

De leveringen van Reservaties op Delhaize Wine World geschiedt 

tegen een forfaitaire vergoeding van 7,5 euro (voor leveringen 

binnen gebieden die gewoonlijk bediend worden door 

CaddyHome) of 25 euro (voor leveringen buiten die gebieden), 

dus al naargelang de precieze plaats voor levering. Deze prijs 

wordt meegedeeld voor het bevestigen van de Reservatie. 

Leveringen van Reservaties op Delhaize Wine World vanaf 50 

euro worden gratis verricht.   

 

4.2 De betaling 

De betaling geschiedt in beginsel via Ogone op de 

Verkoopswebsite / Reservatiewebsite. De Klant kan er echter ook 

voor opteren om pas bij levering te betalen, maar in dat geval zijn 

de betalingsmogelijkheden beperkt tot Bancontact en 

maaltijdcheques. 

 

Eens de Klant één aankopen heeft afgerond bij de Onderneming 

en deze aankoop geen aanleiding heeft gegeven tot enige 

betwisting, kan de Klant verzoeken om te betalen via 

domiciliëring. Dit wil zeggen dat de Klant noch op de Website, 

noch bij levering moet betalen. De Onderneming zal – eens op 

juiste wijze gemandateerd – de betalingsopdracht zelf initiëren, 

normaalgesproken binnen de week nadat het bedrag door de 

Klant verschuldigd is. De Klant dient hiertoe het formulier  

‘Mandaat SEPA Europese domiciliëring Core’ in te vullen, en over 

te maken aan de Onderneming. 

 

Aankopen door Klanten die geen Consumenten zijn (BTW-

plichtigen, openbare instellingen en vrije beroepen) kunnen 

gebeuren tegen uitreiking van een factuur, onder de volgende 

voorwaarden : de eerste aankoop is steeds contant betaalbaar. 

Vanaf de tweede aankoop is betaling via overschrijving mogelijk, 

mits instemming van de Onderneming. De Onderneming behoudt 

zich evenwel het recht voor om deze instemming te allen tijde in 

te trekken. Alle betalingen via overschrijving dienen te gebeuren 

binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum 

(=vervaldatum). 

 

4.3 Klantendienst 

De Klantendienst is bereikbaar op het nummer 02 / 378 38 80 

(ma-vr : 9-12.30u en 13.30-17u; zat: 9-13u). 

 

4.4 Adreswijziging 

De levering vindt plaats op het adres dat op de Reservatie is 

aangegeven. Als de Klant van adres verandert, moet hij de 

Onderneming hiervan schriftelijk op de hoogte stellen op het 

adres Delhome NV, Humaniteitslaan 219 te 1620 Drogenbos of 

per e-mail op bureau@caddyhome.be.  

5. Verkoop op afstand 

 

5.1 Toepassingsgebied 

Dit deel van de algemene voorwaarden is uitsluitend van 

toepassing op de verkopen die tot stand komen via de Apps en 

de Websites. Een duidelijk onderscheid dient te worden gemaakt 

met de Reservatie die (nog) geen verkoop impliceert, maar 

slechts een verkoop met zich kan brengen. 

Meer bepaald is dit deel van de algemene voorwaarden van 

toepassing op de volgende voor zover de aankoop wordt verricht 

d.m.v. ernaast genoemde Website of App of een bezoek wordt 

gebracht aan de betreffende Website of App. 

 

5.2 Klachten en klachtenbehandeling 

Met eventuele klachten aangaande verkoop op afstand kan de 

Consument zich richten tot de Onderneming die zal trachten 

iedere klacht te beantwoorden binnen de 72 uur na ontvangst van 

de klacht. Indien het antwoord de Klant geen voldoening schenkt, 

kan deze zich vanzelfsprekend richten tot de bevoegde FOD of 

rechtsprekende instantie. 

 

5.3 Relevante gedragscodes 

Delhaize heeft zich wat betreft verkoop op afstand vrijwillig 

onderworpen aan de codes  die moeten worden nageleefd om het 

waarmerk ‘becommerce.be’ te kunnen dragen. 

 

5.4 De prijs en de leveringskosten 

De op de Website of in Apps aangekondigde prijs is een totale 

prijs van de aangeboden goederen en diensten, behoudens dan 

wat betreft de eventuele leveringskosten zoals vermeld onder 

artikel 4.1. Deze is afhankelijk van het totale bedrag van de 

aankoop en de precieze plaats en modaliteiten van de levering. 

De Consument wordt hiervan evenwel ingelicht voor het 

defintieve bevestigen van de aankoop en kan deze informatie ook 

raadplegen op de betreffende Verkoopswebsite. 

 

5.5 Wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst 

De betaling geschiedt via Ogone op de Verkoopswebsite. De 

Klant kan er ook voor opteren om pas bij levering te betalen, 

maar in dat geval zijn de betalingsmogelijkheden beperkt tot 

Bancontact.  

De levering gebeurt in beginsel door Caddyhome. De 

Onderneming behoudt zich het recht voor om de leveringen te 

splitsen. 

Kiest de Klant voor een levering via Caddyhome – hetgeen 

steeds mogelijk is – verklaart de Klant zich akkoord met de 

relevante voorwaarden dienaangaande in punt 4 van deze 

algemene voorwaarden. Voor deze leveringswijze is enkel 

Caddyhome de aansprakelijke partij en geen enkele andere 

Onderneming. 

 



5.6 Het herroepingsrecht 

De Klant die geen Consument is, beschikt in geen geval over een 

herroepingsrecht. 

De Consument beschikt in beginsel over het recht om de 

overeenkomst op afstand te herroepen en kan hiervan gebruik 

maken zonder enige boete of kost, buiten dan de kost om de 

goederen terug te bezorgen aan de Onderneming. De 

Consument zal echter geen herroepingsrecht hebben indien het 

gaat (1) over goederen die door hun aard niet kunnen worden 

teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen, (2) over 

audio- en videodragers en computerprogrammatuur of –spelletjes 

waarvan de verzegeling door de Consument is verbroken, (3) 

over dagbladen, tijdschriften en magazines en (4) titels tot 

deelname aan weddenschappen en loterijen. 

 

5.7 de wijze van terugneming en teruggave van het goed, met 

inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten 

Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, 

wordt het goed in beginsel opnieuw opgehaald ter gelegenheid 

van de volgende levering door de Onderneming aan de 

Consument. Plaatst de Consument geen nieuwe Bestelling, dan 

heeft de Consument de keuze om het goed op eigen kosten terug 

te sturen, het af te leveren bij een Vestiging van de Onderneming 

of het te laten ophalen door de Onderneming mits betaling van 

een forfaitair bedrag van 10 euro, vermeerderd met de eventuele 

toeslag voor levering op een hogere verdieping zonder lift (zie 

artikel 4.1). 

 

5.8 Modelformulier voor herroeping 

Voor zover de Klant een Consument is én beschikt over een 

herroepingsrecht (zie de bijzondere voorwaarden van de 

Verkoopsovereenkomst), kan hij gebruik maken van het 

herroepingsformulier dat hij op de Verkoopswebsite van de 

Onderneming kan vinden. 

 

5.9 De kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie 

op afstand, wanneer die op een andere grondslag dan het 

basistarief worden berekend 

In beginsel gelden geen bijkomende kosten voor het gebruik van 

de techniek voor communicatie op afstand. Dit zal slechts anders 

zijn indien dit uitdrukkelijk zou worden aangegeven door de 

Onderneming. 

 

5.10 De geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs 

De prijzen vermeld op de Verkoopswebsite zijn inclusief BTW. De 

aangegeven prijzen zijn geldig voor de dag van het bezoek op de 

site of voor de aangeduide geldigheidsperiode als deze vermeld 

staat. 

 

5.11 Beperkingen van het aanbod 

De aanbiedingen op de Verkoopswebsite zijn voornamelijk gericht 

op individuele Klanten, voor normale hoeveelheden voor privé-

gebruik. 

De hoeveelheden vermeld op de Website zijn louter indicatief.  

 

5.12 Vooraf bestaande geschillen 

De Onderneming behoudt zich het recht voor om de verkoop te 

annuleren indien er een geschil bestaat tussen de Klant en de 

Onderneming.  

 

5.13 Uitdrukkelijke kwaliteitswaarborg voor wijnen 

De Onderneming verbindt zich er enkel toe de aangekochte 

artikelen gedeelteljk of volledig terug te nemen en terug te 

betalen indien deze een kurksmaak heeft of ingeval de 

kwaliteit duidelijk gebrekkig is. De producten moeten in dat geval 

naar een Vestiging naar keuze worden gebracht in hun originele 

verpakking of met de Onderneming worden meegegeven bij een 

levering aan huis, vergezeld met het kasticket en dit maximum 2 

jaar na de aankoop. Wordt het gebrek inderdaad ook door de 

Onderneming vastgesteld, dan betaalt de Onderneming u deze 

aankoop meteen terug. 

 

5.14 Specifieke bepalingen voor primeurwijnen 

 Het aankoopproces loopt voor deze producten in twee fases: in 

een eerste fase geeft de Klant door hoeveel eenheden 

primeurwijn hij wenst aan te kopen, waarna de Onderneming de 

beschikbaarheid van de gewenste hoeveelheid nagaat; in een 

tweede fase – indien de gevraagde hoeveelheid primeurwijn 

geheel of gedeeltelijk voorradig is – ontvangt de Klant een e-mail 

met het detail van de beschikbare wijn en de betalingsgegevens. 

 De Onderneming heeft het recht om – gelet op de beperkte 

voorraad die slechts van primeurwijnen beschikbaar is – het 

aantal verkochte eenheden per referentie te beperken. De 

toegestane hoeveelheid per aanvraag van de Klant is 5 kisten per 

referentie, behalve uitzonderingen. 

 De verkoopsovereenkomst is pas effectief gesloten nadat de 

integrale betaling werd ontvangen. Met zijn betaling geeft de 

Klant te kennen dat hij zonder voorbehoud akkoord gaat met de 

voorwaarden van de aankoop en de beschikbare hoeveelheden. 

 Ook indien de Klant Consument is, beschikt die niet over het 

recht om van de aankoop af te zien. 

 De betaling gebeurt per overschrijving.  De overschrijving dient 

binnen de 8 dagen volgend op de dag van de verzending van de 

Bestelling te gebeuren. Als 8 dagen volgend op de dag van de 

verzending van de Bestelling de rekening van de Onderneming 

niet gecrediteerd wordt, dan ontvangt de Klant een herinnering 

met de betalingsgegevens. Als de rekening van de Onderneming 

niet binnen 8 dagen volgend op de dag van verzending van de 

herinnering gecrediteerd wordt voor het bedrag dat vermeld staat 

op de Bestelling, vervalt de doorgegeven aanvraag tot Reservatie 

en Bestelling automatisch. De betaling dient verplicht de 

vermeldingen over te nemen die in de Bestelling staan. 

 De leveringstermijnen zijn indicatief en variëren tussen 18 en 24 

maanden. Uitzonderlijk kan deze termijn overschreden worden. 

Deze termijn en zijn indicatief karakter zijn vooral te verklaren 

door het feit dat de levering van de primeurwijnen onder andere 

afhangt van het moment waarop deze wijnen door de 

producenten worden vrijgegeven. De wijn, vermeld in de 

Bestelling wordt in 1 keer geleverd. Dit wil zeggen dat er geleverd 

wordt op het moment dat al de wijnen van een Bestelling 

beschikbaar zijn. 

6. Delhaize Plus 

 

6.1 Toekenningsvoorwaarden 

De Plus-kaart is gratis en de Klant kan deze verkrijgen door het 

‘Aanvraagformulier van de Plus-kaart’ in te vullen dat in principe 

verkrijgbaar is in alle Vestigingen. De Klant kan dit formulier ook 

downloaden en bezorgen bij een Vestiging naar keuze. 



Naast de Plus-kaart ontvangt de Klant twee sleutelhangers met 

dezelfde unieke streepjescode. 

 

6.2 Aanvaarding van de Plus-kaart 

De Plus-kaart wordt op meer dan 1.000 plaatsen aanvaard en in 

ieder geval in alle Vestigingen en bij iedere Reservatie of 

aankoop op een Verkoopswebsite. 

 

6.3 Punten verzamelen 

De Plus-kaart wordt op meer dan 1.000 plaatsen aanvaard en in 

ieder geval in alle Vestigingen en bij iedere afrekening van 

gereserveerde producten bij de Klant thuis of aankoop op een 

Verkoopswebsite. 

Indien de Klant zijn Plus-kaart afgeeft in de Vestiging of de code 

online aanwendt voordat de aankopen worden afgerekend, 

worden de verdiende punten automatisch geregistreerd. De Klant 

krijgt meteen ook een handig overzicht van de verzamelde 

punten. 

Per uitgegeven twee euro bij één van de aanvaardende 

verkooppunten, waaronder de Vestingen, ontvangt de Klant 1 

punt. 

 

6.4 Bonnen van 5 euro  

500 verzamelde punten leveren een bon van 5 euro op die u kan 

afhalen bij een Vestiging of bij het verkooppunt van de derde 

handelaar die uw Plus-kaart uitreikte. 

De bon kan in geen geval voor speciën worden ingeruild. 

 

6.5 Bijzondere aanbiedingen 

De Plus-kaart geeft ook toegang tot tientallen speciale 

aanbiedingen met extra punten die aangeduid staan in de 

Vestigingen of die de Klant ontvangt via de mailings. 

De Klant heeft daarnaast ook recht op informatie en aanbiedingen 

op maat. Daartoe dient de Klant zich wel in te schrijven en een 

aanvraag te verrichten.  

De bon van 5 euro is een waardebon die kan gebruikt worden om 

aankopen te betalen. Maar deze bonnen kunnen in het kader van 

bijzondere acties aan voordeliger voorwaarden ingeruild worden. 

Zo kan de Klant ervoor zorgen dat de bon van 5 euro meer 

voordeel oplevert dan die 5 euro. 

 

6.6 Self-scan bij Delhaize 

In heel wat Vestigingen van Delhaize vindt de Klant een 

draagbare scanner. Als plus-kaarthouder kan de Klant daarmee 

zelf zijn aankopen scannen. Wanneer de aankopen zijn verricht, 

legt de Klant het toestel op zijn plaats en zijn ticket wordt 

afgedrukt.  

 

6.7 Service in geval van verlies van sleutels 

De Klant ontvangt bij de Plus-kaart steeds twee sleutelhangers 

met dezelfde barcode als zijn kaart. In geval van verlies van zijn 

sleutels waaraan één van de sleutelhangers werd gehecht en 

indien deze binnengebracht worden in één van de Vestigingen, 

dan zorg de Onderneming ervoor dat de Klant gecontacteerd 

wordt en dat de sleutels veilig worden bewaard totdat de Klant die 

ophaalt. 


