
Nutri-Boost (voordeel beperkt in de tijd) (applicable as from October 1st, 2022) 

Nutri-Boost is een  tijdelijk voordeel aangeboden door Delhaize/Delhaize Luxemburg. Het is alleen beschikbaar 

voor Club SuperPlus leden die hun Online Account geldig hebben aangemaakt en die genieten van voordeelbundel 2 

of 3. Dit voordeel wordt automatisch beëindigd op de datum die naar eigen goeddunken van Delhaize/Delhaize 

Luxemburg wordt bepaald, op voorwaarde dat de Leden van de SuperPlus Club op de hoogte worden gebracht op de 

wijze die zij het meest geschikt acht (bv. een e-mail aan de betrokken Leden of een mededeling via de gebruikelijke 

media of een bericht op de Website/App, etc.). Indien mogelijk zal Delhaize/Delhaize Luxemburg de einddatum van 

dit voordeel minstens één week op voorhand aan de Club SuperPlus-leden meedelen. 

Dit voordeel is niet van toepassing op aankopen via Delhaize Delivery.  

De Nutri-Boost is niet zichtbaar op de App Lux, ook al is het Nutri-Boost voordeel van toepassing op aankopen in in 

Luxemburg gevestigde Vestigingen (de Nutri-Boost korting wordt vermeld op het kasticket).  

De Nutri-Boost is zichtbaar op de Website Be en de App Be houdt rekening met aankopen gedaan in Vestigingen 

gelegen in Luxemburg. 

Als onderdeel van het Nutri-Boost-voordeel ontvangt de Klant een korting van 10% op de aankoopprijs van Verse 

Producten met een Nutri-Score A of B (zoals vermeld in de databases en systemen van Delhaize/Delhaize 

Luxemburg).  

Verse Producten zijn producten die als zodanig, d.i. zonder een conserverende bewerking te zijn ondergaan en dus 

zoals zij zijn geproduceerd of geoogst, worden geconsumeerd en die behoren tot een van de volgende 

productcategorieën: groenten en fruit, vlees en vis, bereide maaltijden, vleeswaren, zuivelproducten en 

bakkerijproducten. Van de Verse Producten in de zin van dit artikel zijn uitgesloten: diepvriesproducten, bloemen en 

planten. Producten die in de systemen van Delhaize/Delhaize Luxemburg niet als Verse Producten zijn 

geregistreerd, zijn ook uitgesloten van de Verse Producten die het Nutri-Boost voordeel genieten. 

Het Nutri-Boost-voordeel wordt slechts geactiveerd indien de Klant in de voorafgaande maand voor een bedrag van 

ten minste € 99,00 (negenennegentig euro) aankopen heeft gedaan in de Vestigingen. 

Het bedrag van de aankopen van de vorige maand wordt berekend op basis van alle producten die zijn aangekocht 

van de eerste dag tot de laatste dag van de vorige maand die volledig is verstreken, rekening houdend met de 

promoties en kortingen waarvan de Klant heeft geprofiteerd en met uitsluiting van de volgende producten: 

vervoerbewijs, sigaretten, tabaksproducten en -derivaten, vuilniszakken en gemeentelijke stickers, producten van de 

Post, boeken en persproducten in het algemeen, producten van de Nationale Loterij, vullingen voor mobiele 

telefoons, geschenkkaarten en muziek. De berekening van de aankopen die de toepassing van de Nutri-Boost 

bepalen, begint op zijn vroegst op 1 september 2022, op voorwaarde dat de Klant op die datum geldig Lid is van de 

SuperPlus Club, of, bij gebrek daaraan, op de latere datum waarop de Klant geldig Lid is geworden van de Club. 

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, wordt de korting enkel toegepast op Verse Producten met een Nutri-

Score A of B (zoals geregistreerd in de systemen van Delhaize/Delhaize Luxemburg en met uitsluiting van 

producten die verkocht worden op promotie of met een korting (dit omvat ook producten in een snelle verkoop, 

producten waarvoor kortingsbonnen worden aangeboden, producten die een andere korting genieten op basis van de 

Nutri-Score van de producten, producten die als promotie worden aangeboden in geval van aankoop van 

verschillende artikelen (bv. 2+1 gratis) en andere gezamenlijke aanbiedingen, enz.)). Een product waarvoor 

Delhaize/Delhaize Luxemburg geen geldige Nutri-Score in haar systemen heeft geregistreerd, kan geen aanleiding 

geven tot het voordeel (bv. producten waarvoor leveranciers geweigerd hebben de informatie te verstrekken die 

nodig is om de Nutri-Score te berekenen of "lokale" producten die door een Vestiging worden verkocht,…). 

De korting wordt direct aan de kassa berekend en kan alleen worden verkregen op vertoon van de SuperPlus-kaart 

van de Klant aan de kassa (fysieke of digitale kaart). 

De Nutri-Boost korting wordt berekend over het totale bedrag van alle producten die profiteren van de Nutri-Boost 

op dezelfde kassabon, dus het bedrag van de korting dat per product op de kassabon staat vermeld, is slechts 



indicatief en heeft geen invloed op het totale bedrag van de korting. Om technische redenen wordt het totaalbedrag 

van de korting "verlaagd" tot op de tweede decimaal na de komma (d.w.z. tot op de eurocent), hetgeen neerkomt op 

een afronding, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige compensatie dienaangaande. 

Delhaize/Delhaize Luxemburg kan op elk moment de voorwaarden van dit voordeel wijzigen (bv. de 

aankoopdrempel om ervan te genieten, het percentage van de vermindering of de duur van het voordeel, etc.) zonder 

dat zij daarvoor enige vergoeding verschuldigd is. Zij zal de betrokken Klanten informeren via de gebruikelijke 

communicatiemiddelen die haar ter beschikking staan (bijv. communicatie op de Website, e-mail, sms, sociale 

netwerken, etc.). 

De korting kan alleen worden verkregen voor zover het gaat om aankopen binnen een normaal winkelmandje voor 

een huishouden van maximaal zes (6) personen, met uitsluiting van elke aankoop met het oog op wederverkoop of in 

het kader van een beroepsactiviteit. Delhaize/Delhaize Luxemburg behoudt zich het recht voor om het bedrag van de 

korting te verminderen indien de SuperPlus-kaart wordt gebruikt voor aankopen waarvan Delhaize/Delhaize 

Luxemburg redelijkerwijs meent dat ze die van een huishouden van zes (6) personen overschrijden. De korting is 

beperkt tot € 1.000,00 (duizend euro) per maand en per Online/Gekoppelde Account. 

Delhaize/Delhaize Luxemburg behoudt zich het recht voor om de korting te weigeren in geval van misbruik van dit 

voordeel of deze systemen zonder voorafgaande kennisgeving. 

Delhaize/Delhaize Luxemburg verbindt zich ertoe redelijke inspanningen te leveren om ervoor te zorgen dat haar 

systemen (met inbegrip van haar kassasystemen) in staat zijn om de beoogde vermindering correct te berekenen. 

Delhaize/Delhaize Luxemburg kan echter niet garanderen dat de berekening van deze kortingen perfect is. 

Delhaize/Delhaize Luxemburg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade 

als gevolg van eventuele fouten. Delhaize/Delhaize Luxemburg kan a posteriori weigeren de korting toe te kennen 

als deze niet correct berekend is door de systemen (bijvoorbeeld als de korting te veel inspanning vergt om deze te 

berekenen of niet in verhouding staat tot het voordeel voor de Klant). Delhaize/Delhaize Luxemburg kan ook niet 

aansprakelijk worden gesteld voor problemen die voortvloeien uit de systemen van Vestigingen waarvan zij niet de 

exploitant is (franchisenemers). 


