
Naam Reserveren & afhalen Levering aan huis Extra info 
Servicekost Afhaalpunten Kostprijs 

Levering 
Leveringsgebied 

Albert 
Heijn 

€2 
 
 

Drie 
afhaalpunten: 
Kontich, 
Antwerpen en 
Gent. Meer 
info. 
 

€5 
(minimum 
bestelbedrag is 
€50) 

Antwerpen, 
Gent, Aalst, 
Leuven, de 
Brusselse Rand, 
Brugge, Kortrijk, 
de Kempen, 
Waregem, 
Roeselare en de 
kust. Meer info. 

Gratis levering bij 
aankoop van 
actieproducten 

Boeren & 
Buren 

Afhankelijk 
van waar je 
gaat. 

45 
ophaalpunten. 
Meer info. 

Afhankelijk van 
waar je gaat. 

Check hier of er 
in jouw buurt 
een “Buurderij” 
is, en of deze 
levert. 

Korte Keten 
netwerk 

Carrefour €4,5 
(Geen 
reservatie-
kosten vanaf 
€150) 

Overal in 
Vlaanderen 
(keuze tussen 
250 winkels) 
Meer info. 

€9,5  
(Geen 
leveringskoste
n vanaf €150) 

Groot deel van 
Vlaanderen. 
Check hier of ze 
in jouw regio 
leveren. 

/ 

Colruyt 
(Collect 
&Go) 

€5,95 
servicekost 
 

Overal in 
Vlaanderen. 
Meer info. 

€5,95 
servicekost + €7 
levering 
 

Overal in 
Vlaanderen. 
Bekijk hier of ze 
ook in jouw 
buurt aan huis 
leveren. 

Ontdek hier hoe je 
de servicekost kan 
ontlopen 

Crisp / / €2,95 
(Geen 
leveringskoste
n vanaf €75) 

Overal in 
Vlaanderen. 

Minimum 
bestelbedrag is 
€50 
 

Delhaize Vanaf €2,95 
(of gratis bij 
aankoop van 
min. €150 of 
producten 
van de week) 

Overal in 
Vlaanderen. 
Bekijk hier de 
collect-punten. 

Tussen 5,95€ en 
12,95€, in 
functie van 
tijdsslot en 
leveringszone.  
(korting bij 
aankoop van 
product van de 
week) 
 

Overal in 
Vlaanderen.  
Meer info. 

/ 

Fruityou / / Aan te vragen Overal in 
Vlaanderen. 

Fruitautomaat of 
gesneden fruit in 
bulk. 

Hopr  / / €9,95 (tussen 
€50 & €74,99)  
€5,95 (tussen 
€75 & €99,99)  

Leverzones: 
Hasselt, 
Zonhoven, 
Diepenbeek, 
Alken en Sint-
Truiden 

Minimum 
bestelbedrag is 
€50. Meer info. 

https://www.ah.be/
https://www.ah.be/
https://www.ah.be/over-ah/online-reserveren/pick-up-points
https://www.ah.be/over-ah/online-reserveren/pick-up-points
https://www.ah.be/over-ah/online-reserveren/thuislevering#leveringsgebied
https://www.ah.be/bonus/gratis-levering
https://boerenenburen.be/nl-BE
https://boerenenburen.be/nl-BE
https://boerenenburen.be/nl-BE/assemblies/Vlaanderen
https://boerenenburen.be/nl-BE/assemblies/Vlaanderen
https://www.carrefour.be/nl/diensten/onlinewinkelen.html
https://drive.carrefour.be/nl/pickup?redirectdoteu=x&
https://www.carrefour.be/nl/diensten/shipto.html
https://www.collectandgo.be/colruyt/nl/home
https://www.collectandgo.be/colruyt/nl/home
https://www.collectandgo.be/colruyt/nl/home
https://www.collectandgo.be/colruyt/nl/faq-reservatie-afhalen
https://www.collectandgo.be/colruyt/nl/levering-aan-huis
https://www.collectandgo.be/colruyt/nl/faq-alles-over-servicekost
https://www.crisp.app/?_gl=1*16ft4ie*_ga*MTczMjIxMDM0Ni4xNjYwNjM5Njg4*_ga_NBXVPF9W72*MTY2MTQxNTg1MC4zLjEuMTY2MTQxNTg3Mi4zOC4wLjA.
https://www.delhaize.be/
https://www.delhaize.be/collect
https://www.delhaize.be/delivery
http://www.fruityou.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf27bO3TNnw12_Ycd59zoFuM_JofiFGr-KSW5b67oanm7CpYA/viewform
https://hopr.be/
https://hopr.be/leverzones/
https://hopr.be/hoe-werkt-het-onze-boodschappen-bezorgdienst/


Lokkal / / €7,95 
(Geen 
leveringskoste
n vanaf €75) 

Antwerpen en 
enkele 
gemeenten in 
Vlaams-Brabant. 
Check hier of ze 
bij jou leveren.  

-Minimum 
bestelbedrag is 
€30 
-focus op vers en 
lokaal eten 

Rayon / / €4,95 Overal in 
Vlaanderen. 
Meer info. 

 

Solucious / / €13,25 Overal in 
Vlaanderen. 
Meer info. 

Voor professionele 
klanten (ook 
scholen). Verkoop 
in grotere 
hoeveelheden (bv. 
appels per bak van 
7 kg). Lagere 
prijzen voor 
producten. 

 

http://www.lokkal.be/
https://lokkal.crisp.help/nl/article/in-welke-postcodes-leveren-jullie-hnm03l/
https://www.rayon.be/
https://rayon.be/veelgestelde-vragen
https://www.solucious.be/
https://www.solucious.be/

