
FICHE 5:
PROCEDURE 
OM FRUIT EN 
GROENTEN 
TE HALEN 
EN BETALEN
De retailers Colruyt, Delhaize en ALDI zetten hun schouders onder Snack & Chill en 
bieden scholen fruit en groenten aan tegen een voordelige prijs!

Koos je bij inschrijving voor korting? Dan kom je in deze fiche te weten hoe je fruit 
en groenten bestelt, en hoe je korting krijgt.

Volg de procedure van de supermarkt die aan jou werd toegewezen.

Opgelet: volgens de Commissie Zorgvuldig Bestuur mag ondersteuning van 
een leverancier (bv. supermarktketen, lokale handelaar ...) niet zichtbaar 
gemaakt worden voor leerlingen en ouders binnen de schoolcontext. Zo mag 
de leverancier bv. niet vermeld worden in ruimtes waar leerlingen verblijven.



1. Geef ten laatste op 31 december je bestelling door via het online formulier. Waar 
je dat formulier vindt? In november zal je een mailtje krijgen op het e-mailadres 
dat je doorgaf bij inschrijving. Daarin staat een link naar het online formulier.

2. Op het formulier vul je in op welk moment je de bestelling wekelijks wil ophalen 
(bv. altijd op donderdagnamiddag). Je zal een bevestiging krijgen van Colruyt 
over het moment van ophaling.

3. Ga telkens op het afgesproken moment naar de vestiging waaraan je werd toege-
wezen om je bestelling op te halen. Het personeel is op de hoogte. De bestelling 
zal voor jullie klaarliggen.

4. Je betaalt aan de kassa een verminderde prijs voor de bestelling. De kost-
prijs bedraagt het aantal bestelde porties in de supermarkt vermenigvuldigd 
met €0,25.

5. Hou het kassaticket goed bij en bezorg een kopie aan Gezond Leven na afloop 
van de 16 weken.

6. Probeer je bestelling zo weinig mogelijk te wijzigen. Als je toch wijzigingen wil 
doorvoeren, geef je die ten minste 2 weken op voorhand door via info@colruyt.be 
(bv. je wil de afhaaldag in een bepaalde week wijzigen omdat de vaste afhaaldag 
op een feestdag valt, of je wil de hoeveelheid fruit en groenten wijzigen omdat 
de aangekochte hoeveelheid sterk afwijkt van wat de leerlingen consumeren).

PROCEDURE 
COLRUYT

TIP: Wil je graag opvolgen voor hoeveel leerlingen je wekelijks fruit/groenten 
bestelt? Ga naar Excelbestand 2 - COLRUYT (downloaden via de oranje knop 
‘download het startpakket’ op www.gezondleven.be/snack&chill) en vul in 
tabblad ‘Invulformulier’ het leerlingenaantal in. Vervolgens wordt automa-
tisch berekend voor hoeveel leerlingen je wekelijks een portie koopt (zie tab-
blad 'Bestelling', kolom D), en dus hoeveel fruit/groenten je wekelijks bestelt. 
Dit document moet je niet doorsturen naar Colruyt, aangezien je alle nodige 
informatie via het online formulier (zie stap 1) zal doorgeven.



1. Vul de blauwe velden in van het tabblad ‘Invulformulier’ in Excelbestand 
3 - DELHAIZE (downloaden via de oranje knop ‘download het startpak-
ket’ op www.gezondleven.be/snack&chill). Na het invullen van dit formu-
lier, wordt de bestelling van de volledige periode automatisch berekend (zie 
tabblad ‘Bestelling’).

2. Stuur ten laatste op 17 januari een mailtje naar lbroothaers@delhaize.be 
met daarin:

de vermelding dat jullie school deelneemt aan ‘Snack & Chill’;

het ingevulde Excelbestand 3 - DELHAIZE.

3. Delhaize mailt het Excelbestand naar de vestiging waaraan jij werd toegewezen, 
met jouw e-mailadres in CC. Zo heb je de contactgegevens van de vestiging.

4. Neem daarna contact op met de contactpersoon in de vestiging, en spreek af 
wanneer (dag + uur) jullie de bestelling wekelijks mogen komen halen, en of ze 
zal worden klaargelegd.

5. Ga op het afgesproken moment naar de toegewezen supermarkt om de bestel-
ling op te halen. Je krijgt 1 of meerdere keren een aantal waardebonnen waarmee 
je korting krijgt op de bestelde groenten en fruit.

6. Betaal aan de kassa en gebruik je waardebonnen om korting te krijgen. Gebruik 
de bonnen niet allemaal in een keer, maar gradueel. We raden aan om op 
voorhand te berekenen hoeveel jullie verschuldigd zijn aan de supermarkt (= 
het aantal bestelde porties in de supermarkt vermenigvuldigd met €0,25).

7. Via tabblad ‘Bestelling’ in Excelbestand 3 - DELHAIZE kan je opvolgen voor hoe-
veel leerlingen je telkens fruit/groenten bestelt.

8. Hou het kassaticket goed bij en bezorg een kopie aan Gezond Leven na afloop 
van de 16 weken.

9. Probeer je bestelling zo weinig mogelijk te wijzigen. Als je toch wijzigingen wil 
doorvoeren, geef je die ten minste 2 weken op voorhand door aan de winkel-
verantwoordelijke en aan lbroothaers@delhaize.be (bv. je wil de afhaaldag in 
een bepaalde week wijzigen omdat de vaste afhaaldag op een feestdag valt, of 
je wil de hoeveelheid fruit en groenten wijzigen omdat de aangekochte hoeveel-
heid sterk afwijkt van wat de leerlingen consumeren).
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1. Een verantwoordelijke van ALDI zal contact met jullie opnemen in de loop van 
januari. Spreek telefonisch af wanneer (dag + uur) jullie de bestellingen weke-
lijks mogen komen halen.

2. Vul de blauwe velden in van tabblad ‘Invulformulier’ in Excelbestand 
4 - ALDI (downloaden via de oranje knop ‘download het startpakket’ op 
www.gezondleven.be/snack&chill). Na het invullen van dit formulier, wordt 
de bestelling van de volledige periode automatisch berekend (zie tabblad 
‘Bestelling’). Mail het Excelbestand naar cr@aldi.be en druk tabblad ‘Bestelling’ af.

3. Ga ten laatste op 31 januari naar de toegewezen winkel. Aan de winkelmanager ...:

… vertel je dat jullie school deelneemt aan ‘Snack & Chill’. De winkelmanager 
is op de hoogte van het project.

… geef je het afgedrukte tabblad ‘Bestelling’ van het ingevulde Excelbestand 
4 - ALDI af.

4. Ga telkens op het afgesproken moment naar de supermarkt om de bestelling op 
te halen. De bestelling zal voor jullie klaarliggen.

5. Op week 7, 11, 14, 19, 22 en 25 hoeven jullie niets te betalen aan de kassa. Op 
de overige weken (nl. week 8, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 23 en 24) betalen jullie 
de normale prijs van de bestelling aan de kassa.

6. Vergeet niet om de kassatickets goed bij te houden! Deze kassatickets vormen 
het bewijs dat je niet moet betalen voor je bestelling op week 11, 14, 19, 22 en 25:

Op week 11 toon je de kassatickets van week 8 en 10

Op week 14 toon je de kassatickets van week 12 en 13

Op week 19 toon je de kassatickets van week 17 en 18

Op week 22 toon je de kassatickets van week 20 en 21

Op week 25 toon je de kassatickets van week 23 en 24

7. Probeer je bestelling zo weinig mogelijk te wijzigen. Als je toch wijzigingen 
wil doorvoeren, geef je die ten minste 2 weken op voorhand door aan de win-
kelverantwoordelijke (bv. je wil de afhaaldag in een bepaalde week wijzigen 
omdat de vaste afhaaldag op een feestdag valt, of je wil de hoeveelheid fruit 
en groenten wijzigen omdat de aangekochte hoeveelheid sterk afwijkt van wat 
de leerlingen consumeren).
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