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1. Inleiding 

Albert Heijn, Aldi, Carrefour, Colruyt, Delhaize of Lidl. Elk van deze opgesomde 

supermarkten heeft zijn eigen imago, maar maken ze dit imago ook waar? Het 

antwoord op deze vraag vind je in onze onderzoekcompetentie. We zijn 

nagegaan welke winkel nu eigenlijk het goedkoopste is in de regio van Ekeren. 

Daarnaast hebben we een enquête gedaan om na te gaan welk beeld de 

consument over deze verschillende winkels heeft. Ook hebben we onze 

prijsvergelijking vergeleken met de resultaten van Test-Aankoop.  

Omdat we merkten dat er veel verschil is tussen de prijzen van de diverse 

supermarkten, kozen we dit als onderwerp. We denken dat velen geïnteresseerd 

zullen zijn in onze resultaten omdat hier nog niet veel duidelijkheid rond is. Elke 

winkel laat uitschijnen de goedkoopste te zijn, maar wie maakt deze naam waar?  

Op economisch vlak valt dit voor een deel onder marketing. De vier P’s zijn van 

toepassing op de verkoopstrategieën van de supermarkten: product, promotie, 

prijs en plaats. We bestuderen ook het koopgedrag van de consumenten. 

We hebben verschillende producten geselecteerd en zijn dan naar de gekozen 

supermarkten gegaan om de prijzen nauwkeurig op te schrijven. Deze 

cijfergegevens hebben we samen gezet en verwerkt, dit was onze observatie. 

Ook hebben we een enquête verspreid om te weten te komen wat de consument 

denkt over de verschillende supermarkten, waar de consument het meeste zijn 

inkopen doet, etc. We hebben al deze verschillende gegevens naast elkaar 

gelegd en vergeleken met elkaar. 

Zoals de meeste mensen dachten we dat Aldi de goedkoopste supermarkt zou 

zijn in de categorie van de eersteprijsproducten. Bij de merkproducten 

verwachtten we dat Colruyt er het voordeligste uit zou komen. Delhaize richt zich 

eerder op een goede service naar de klant toe en een degelijke infrastructuur en 

minder op het laag houden van de prijs. Daarom speculeerden we dat Delhaize 

er als de duurste zou uitkomen. 

We hebben getracht om de consument een zo duidelijk mogelijk beeld te geven 

over de verschillende winkels op de volgende bladzijden. In ons besluit stellen 

we ons advies voor aan de geïnteresseerden. 
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2. Albert Heijn 

 2.1 Voorstelling 

Oprichting: 1887 in Oostzaan (Nederland) 

                       maart 2011 eerste winkel in België (Brasschaat) 

Eigenaar/Onderdeel: Koninklijke Ahold NV  

Vestigingen: meer dan 850 (11 winkels in België) 

Werknemers: circa 110.000 

Slogan: ‘Gewoon bij Albert Heijn.’  

Winkelformules:  

AH Wijkwinkel is een supermarkt van Albert Heijn voor de dagelijkse 

boodschappen. Ze spelen in op de lokale behoeften van de mensen, zo vindt u 

hier ook streekproducten. 

AH to go-winkel is een gemakswinkel met snelle en gezonde oplossingen voor op 

het werk, thuis of onderweg. De winkel heeft veel vers eten en drinken. Gemak, 

kwaliteit en versheid zijn de kenmerken van de circa 1200 AH to go-artikelen. 

AH XL-winkels zijn uitermate geschikt voor het doen van de grote boodschappen, 

vanwege het ruime assortiment, de gegarandeerde parkeermogelijkheid en de 

goede bereikbaarheid. Ze hebben een groot assortiment aan voedingsproducten, 

maar ook aan non-voedingsproducten. 

In de AH Boodschappen Webwinkel van Albert Heijn kunt u elk moment van de 

dag, zeven dagen per week boodschappen bestellen. De artikelen hebben 

dezelfde prijs als in een gewone Albert Heijn-winkel. (Albert Heijn, 2013) 

Merken:  

De eersteprijsproducten van Albert Heijn hebben de naam Euroshopper. 

Het huismerk is AH. (Albert Heijn, 2013) 

Acties:  

Albert Heijn staat bekend om haar vele acties: 'De ronde prijzen actie', de 

'Hamsterweken' de 'Jokers' en de 'Bonusaanbiedingen'. (Albert Heijn, 2013) 

               

 

 

Fig.1 

Logo Albert Heijn (Albert 

Heijn, 2013) 
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2.2 Imago 

Missie: ‘Het alledaagse betaalbaar, het bijzondere bereikbaar.’  

- Het alledaagse: Ze hebben alle dagelijkse boodschappen in huis. Alledaagse 

artikelen zoals toiletpapier, wasmiddel, luiers, tandpasta, aardappelen, melk en 

brood. Deze producten kan men bij Albert Heijn kopen voor een betaalbare prijs. 

(Albert Heijn, 2013) 

- Het bijzondere: Ze verkopen heel veel bijzondere producten die u vaak alleen 

in een speciaalzaak aantreft. Zo hebben ze pindakaas met cashewnoten, diverse 

koffiesoorten uit eigen koffiebranderij, een rijke variatie aan gezonde 

stoommaaltijden. Al deze bijzondere producten vindt u bij Albert Heijn voor de 

beste prijs, want ze willen het bijzondere voor iedereen bereikbaar maken.  

(Albert Heijn, 2013) 

 2.3 Beurskoers 

Ahold is genoteerd op de NYSE Euronext Amsterdam en is ook opgenomen in de 

AEX (Amsterdam Exchange Index). Op de AEX staan de 25 aandelen met de 

grootste marktkapitalisatie op de Amsterdamse effectenbeurs. (Wikipedia, 2013) 

Onder het bedrijf Ahold zit niet alleen Albert Heijn maar ook nog Etos, Gall & 

Gall, Bol.com, enz… (Ahold, 2013) 

We kunnen op de grafiek aflezen dat de schuldencrisis in 2011 toch een rol heeft 

gespeeld bij de koers van Albert Heijn. We zien een duidelijke daling van de 

waarde die van  € 9.75 naar € 8.10 gaat, met als gevolg: de aanstelling van een 

nieuwe CEO, Dick Boer, die zich richtte op zes pijlers waaraan Ahold moest 

werken: versterking van de loyaliteit, verbreding van het aanbod, groei van de 

geografische positie, vereenvoudiging, verantwoord ondernemen in retail en de 

prestaties van de mensen van Ahold. Hierdoor behaalden ze in het begin van 

2013 de beste notering van de afgelopen vijf jaar. (Wikipedia, 2013) 

 

 

 

 

Fig.2 Beurskoers Ahold (Beursduivel, 2013) 
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3. Aldi  

 3.1 Voorstelling 

Oprichting: 1946 in Mülheim an der Ruhr (Duitsland) 

Eigenaar/Onderdeel: Karl en Theo Albrecht 

Vestigingen: 8267 waarvan ongeveer 450 winkels in België 

Werknemers: circa 150.000 

Slogan: ‘Hoge kwaliteit - Lage prijs.’ 

Winkelformules: 

Aldi bestaat uit 2 bedrijven, Aldi Nord en Aldi Süd. Men heeft Duitsland verdeeld 

in Noord en Zuid. Karl heeft zijn winkels in het zuiden en Theo in het noorden. 

Op dezelfde manier hebben ze de wereld verdeeld. In België vindt men Aldi Nord. 

Aldi is een discountwinkel. (Aldi, 2013) 

Merken:  

Ze hebben geen eigen huismerk. Ze verkopen eersteprijsproducten van de 

merken: Golden power, Loft, Biocura, Bratella, … Deze merken zijn nergens 

anders te vinden. Ze bieden de goedkoopste merken aan, maar sinds kort ook 

merkproducten zoals Nutella, Danone en Mars. (Aldi, 2013) 

Acties:   

Aldi verkoopt ook andere artikelen dan voedsel. Deze staan elke week in een 

reclamefolder. Soms zijn ze erg gewild en binnen een uur uitverkocht. Mensen 

staan hiervoor soms dan ook op de betreffende dag voor openingstijd bij de 

voordeur. Aldi krijgt vaak de kritiek dat ze te weinig voorraad voorzien van deze 

producten. (Aldi, 2013) 

3.2 Imago 

Missie:   

Alles zo eenvoudig mogelijk houden, zodat de klant niet meer hoeft te betalen 

dan nodig is. Per winkel zijn er dan ook slechts 700 artikelen. Als een artikel niet 

goed verkoopt, wordt het verwijderd. (Aldi, 2013) 

 3.3 Beurskoers 

Aldi staat niet genoteerd op de beurs en is volledig in handen van de familie 

Albrecht. (InfoNu, 2013) 

Fig.3 

Logo Aldi 

(Aldi,2013) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/M%C3%BClheim_an_der_Ruhr
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4. Carrefour 

 4.1 Voorstelling 

Oprichting: 1957 in Annecy (Frankrijk) 

Eigenaar/Onderdeel: Carrefour Group 

Vestigingen: meer dan 9.500 (circa 700 winkels in België) 

Werknemers: circa 500 000 

Slogan: ‘Zo eenvoudig kan ’t leven zijn.’ 

Winkelformules:  

Carrefour Planet is een hypermarkt met een ruim assortiment food en non-food, 

alles onder één dak. 

Carrefour Market GB heeft een ruim aanbod verse producten aan de beste 

prijzen, ideaal voor de boodschappen van elke dag. 

Carrefour Express is een buurtwinkel waar je precies vindt wat je nodig hebt, 

klaar om meteen van te genieten, op het moment dat je het wilt, ook ’s avonds 

en op zondag. (Carrefour, 2013) 

Merken:  

Eersteprijsproducten verkoopt men onder de naam Carrefour Discount. Het 

huismerk draagt de naam van de winkel zelf, Carrefour. (Carrefour, 2013) 

Acties:  

Wekelijkse aanbiedingen vindt men in reclamefolders en de consument kan 

bonuspunten sparen met de bonuskaart. (Carrefour, 2013) 

4.2 Imago 

Missie:   

De klanten staan centraal bij alles wat Carrefour doet. Ze trachten een ruime 

productenkeuze, de beste service en de allerbeste prijs-kwaliteitverhouding aan 

te bieden. Carrefour engageert zich, wil zorg dragen voor alle klanten en neemt 

uitdagingen enthousiast aan. (Carrefour, 2013) 

Fig.4 

Logo Carrefour 

(Carrefour, 2013) 
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4.3 Beurskoers 

Carrefour is genoteerd op de NYSE Euronext Parijs en is ook opgenomen in de 

CAC 40 (Cotation Assistée en Continu). Op de CAC 40 staan de 40 aandelen met 

de grootste marktkapitalisatie op de Franse beurs. (Wikipedia, 2013) 

Carrefour had een goede notering tot 2009 waar de waarde met bijna de helft 

was gedaald. Er kwam echter terug hoop bij de supermarktenketen: in 2010 

werd er een akkoord gemaakt met Erik Mestdagh, de topman van 

warenhuisketen Champion waarbij 16 Carrefourwinkels werden overgenomen. 

(Trends, 2013) 

De pret was echter van korte duur. Toen Carrefour op 11 juli 2012 met de 

resultaten van de eerste jaarhelft kwam, waren analisten al op voorhand 

pessimistisch en verwachtten ze een lagere omzet. Hierdoor daalde het aandeel 

van Carrefour weer. (HLN, 2013) 

In de helft van 2012 zag men de curve weer licht stijgen door een verhoogde 

omzet van 0.8%. In 2013 trekt deze stijgende trend zich door. (Telegraaf, 2013) 

 

 

 

 

 

Fig.5 Beurskoers Carrefour (Beursduivel, 2013) 
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5. Colruyt 

 5.1 Voorstelling 

Oprichting: 1925 in Halle (België) 

Eigenaar/Onderdeel: Colruyt Group (Jef Colruyt)  

Vestigingen: meer dan 200 winkels in België 

Werknemers: circa 20.000 

Slogan: ‘Colruyt. Alles voor de laagste prijs.’ 

Winkelformules:  

Collishop is een online shoppingcenter van Colruyt Group. Er zijn zes 

verschillende webshops met elk een ruim en overzichtelijk assortiment. 

Collivery staat in voor de bezorging van het Colruyt-assortiment en typische 

grootverbruiksartikelen. (Colruyt, 2013) 

Merken: 

Colruyt heeft geen echte huismerken maar volgende merken kunnen doorgaan 

als huisproducten: Galaxi, Davinia,  Graindor, ...  De eersteprijsproducten 

kennen we als Everyday. Ze bieden ook biologische producten aan, Bio-Time. 

(Colruyt, 2013) 

Acties:  

De Rode Telefoon: Als je bij een andere supermarkt een lagere prijs vindt voor 

een bepaald product dan zal Colruyt zijn prijs aanpassen. Indien u het product al 

gekocht hebt, dan betaalt Colruyt het verschil terug. 

Alle extra-kortingen worden automatisch op een kaart opgeladen, de extra-

korting kaart. U geeft de kaart gewoon af aan de kassa en alle kortingen worden 

automatisch verrekend. 

Wekelijkse aanbiedingen kan men vinden in reclamefolders. (Colruyt, 2013) 

 

 

 

 

Fig.6 

Logo Colruyt (Colruyt, 2013) 
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5.2 Imago 

Missie:  

De laagste prijs garanderen door zuinig en bewust om te gaan met middelen. De 

winkels zijn sober en de werkmethodes zo efficiënt mogelijk. Daardoor blijven de 

kosten laag. Het geld dat ze zo uitsparen, investeren ze in de laagste prijzen. 

Enkele voorbeelden: geen slot op winkelkarretjes bespaart 14 euro per karretje 

en met gesloten diepvrieskisten in plaats van open rekken bespaart Colruyt 4 

miljoen euro per jaar. (Colruyt, 2013) 

 5.3 Beurskoers 

Colruyt is genoteerd op de Euronext Brussel en is ook opgenomen in de BEL20.  

De BEL20 bestaat uit de 20 aandelen met de grootste marktkapitalisatie op de 

Belgische effectenbeurs. (Wikipedia, 2013)  

De aandelen van Colruyt daalden in de helft van 2009 maar het dipje was echter 

van korte duur. Door een stijging van de prijzen steeg de omzet ook en daarmee 

de waarde van de aandelen. Dit hebben ze te danken aan de eindejaarsinkopen 

van de consument. (De Tijd, 2013) 

In 2012 gingen de cijfers weer naar beneden. Colruyt Group besloot toen om 

Intrion nv, een industrieel automatiseringsbedrijf dat Colruyt oprichtte toen er 

een grote nood was aan oplossingen om bepaalde taken te automatiseren en het 

werk van de medewerkers te vereenvoudigen, te verkopen. Hierdoor ging de 

koers van de aandelen terug omhoog. (De Telegraaf, 2013) 

 
Fig.7 Beurskoers Colruyt (Beursduivel, 2013) 
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6. Delhaize 

 6.1 Voorstelling 

Oprichting: 1867 in Charleroi (België) 

Eigenaar/Onderdeel: Delhaize Group 

Vestigingen: meer dan 2.600 (775 winkels in België) 

Werknemers: circa 144.000 

Winkelformules:  

Delhaize Supermarkt is een supermarkt met het volledige Delhaize-assortiment. 

Meer dan 18.000 artikelen en talrijke technologieën om je het winkelen 

gemakkelijker te maken. 

AD Delhaize is een supermarkt waar het aangenaam winkelen is, en de klanten 

toch een ruime keuze hebben. 

Proxy Delhaize heeft een jonge en moderne uitstraling. Deze winkel is volledig 

afgestemd op klantvriendelijkheid en comfort.  

City Delhaize richt zich vooral tot mensen die in de buurt werken en wonen en 

reserveert meer van 50% van de winkeloppervlakte voor verse producten. 

Shop’n Go is gericht op mensen met weinig tijd. Op 250 vierkante meter vind je 

voornamelijk gebruiksklare of ter plaatse te verbruiken producten. 

Tom&Co is het dierenwinkelconcept van Delhaize. Je vindt er meer dan 5 000 

producten om je troeteldier te voeden, te verzorgen en te verwennen. (Delhaize, 

2013) 

Slogan: ‘Zoveel meer voor je geld.’ 

Merken: 

De eersteprijsproducten dragen de naam 365. Het huismerk kennen we als 

Delhaize en de biologische producten van Delhaize noemt men heel eenvoudig 

Bio. (Delhaize, 2013) 

Acties:   

Wekelijkse aanbiedingen vind je in de reclamefolders en punten sparen kan je 

met de Pluskaart. (Delhaize, 2013) 

Fig.8 

Logo Delhaize 

(Delhaize, 2013) 
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6.2 Imago 

Missie:   

Winkelen in een aangename sfeer, een groot assortiment vers brood, dagelijkse 

aanvoer van verse vis, fruit en groenten een zeer groot gamma van 

Delhaizeproducten (365, Delhaize) voor ieders smaak en ieders budget, een 

uitgebreid assortiment bereide schotels, bekwaam en toegewijd personeel dat 

regelmatig bijgeschoold wordt. (Delhaize, 2013) 

 6.3 Beurskoers 

Net zoals Colruyt, is Delhaize genoteerd op de Euronext Brussel en is ook 

opgenomen in de BEL20. Zoals eerder vermeld, bestaat de BEL20 uit de 20 

aandelen met de grootste marktkapitalisatie op de Belgische effectenbeurs. 

(Beursduivel, 2013) 

 

 
Dankzij de problemen bij Carrefour in 2010 gingen meer en meer consumenten 

bij Delhaize kopen, wat ervoor zorgde dat de omzet ook naar boven ging met 

maar liefst 5,2%. Hierdoor steeg ook hun notering op de beurs: ze behaalde de 

hoogste koers in vijf jaar. (De Tijd, 2013) 

In mei 2012 bereikte de koers van Delhaize zijn dieptepunt. Dankzij de 

herstructureringen in de VS door de crisis, kregen ze problemen met het 

verkopen van hun producten. Delhaize moest verliesmakende bedrijven sluiten. 

De omzet daalde met maar liefst 15 à 20%. Dit zorgde voor een daling van maar 

liefst 9%, wat het laagste cijfer betekende in 9 jaar. (De Tijd, 2013) 

Fig.9 Beurskoers Delhaize (Beursduivel, 2013) 
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7. Lidl 

 7.1 Voorstelling 

Oprichting: 1930 in Ludwigshafen (Duitsland) 

Eigenaar/Onderdeel: Lidl Stiftung & Co. KG  

Vestigingen: meer dan 8100 winkels (meer dan 250 winkels in België) 

Werknemers: circa 150.000 

Slogan: ‘Hoogste kwaliteit, laagste prijs.’ (Lidl, 2013) 

Aldi en Lidl lijken te zijn verwikkeld in een kleine reclameslogan-oorlog: 

Aldi hanteert al sinds jaar en dag de slogan ‘Hoge kwaliteit, lage prijs.’ Lidl doet 

daar in zijn (digitale) folders een schepje bovenop en meldt daarin: 'hoogste 

kwaliteit, laagste prijs.’ De slogan wordt al enige tijd in de folders gehanteerd. 

(Distrifood, 2013) 

Winkelformules:  

Lidl is een discountwinkel.  

Merken:  

Ze hebben geen eigen huismerk. Ze bieden de goedkoopste merken aan en 

hebben ook een aantal merkproducten in hun assortiment. (Lidl, 2013) 

Acties:   

De XXL-weken zijn tijdelijke aanbiedingen op producten van een grote 

hoeveelheid. (Lidl, 2013) 

 7.2 Imago 

Missie:  

Men tracht de prijzen zo laag mogelijk te houden. Het assortiment bestaat 

uitsluitend uit zeer goed verkopende producten. Hierdoor kan op ruimte in de 

winkel bespaard worden. Buiten voeding vindt men bij Lidl allerlei producten 

zoals kleding, speelgoed en elektronica. (Lidl, 2013) 

7.3 Beurskoers 

Ze staan niet genoteerd op de beurs. 

Fig.10 

Logo Lidl (Lidl, 

2013) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Assortiment
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8. Prijsvergelijking 

De prijsvergelijking van de verschillende supermarkten is gebeurd door middel 

van een observatie. We hebben onze observatie ingedeeld in drie verschillende 

categorieën: merkproducten, eersteprijsproducten en huismerken. Voor elke 

categorie hebben we telkens tien verschillende producten gekozen en de prijs bij 

elke supermarkt met elkaar vergeleken. Bij elk product hebben we de prijs per 

kilogram genomen omdat dit het meest overzichtelijke beeld gaf. Ook het 

prijskaartje van het totaalpakket hebben we met elkaar vergeleken. In bijlage 1 

vindt u de prijsvergelijking van de merkproducten. In bijlage 2 de 

prijsvergelijking van de eersteprijsproducten en in bijlage 3 vindt u 

prijsvergelijking van de huismerken. 

De supermarkten waar we de prijzen zijn gaan noteren, hebben de volgende 

adressen: 

Albert Heijn: Hoogboomsteenweg 9-13, 2930 Brasschaat 

Aldi: Jozef De Weerdtstraat 8, 2180 Ekeren 

Carrefour: Ekersesteenweg 4, 2180 Ekeren 

Colruyt: Kloosterstraat 122, 2180 Ekeren 

Delhaize: Kloosterstraat 90, 2180 Ekeren 

Lidl: Driehoekstraat 120, 2180 Ekeren 

8.1 Merkproducten 

Merkproducten, nationale merken of A-merken zijn verkrijgbaar in verschillende 

winkels. De producent geeft de merknaam aan het product. Het kan gaan om 

collectieve merken of individuele merken. Bij collectieve merken is er één 

merknaam voor verschillende producten. Bijvoorbeeld: Chiquita (bananen en 

smoothies). Individuele merken hebben verschillende merknamen voor 

verschillende producten. Bv. Unilever met de merken: Axe, Becel, Dove, Lipton, 

…. (Verhaegen, 2013)  

Voor de vergelijking van de merkproducten hebben we een pakket van goederen 

samengesteld bestaande uit producten van onder meer Coca Cola, Chiquita, 

Lays, Dr. Oetker, Minute Maid, … We hebben gekozen voor merken die frequent 

aangekocht worden door de consument. 

Bij Aldi en Lidl verkoopt men bijna of geen merkproducten. Daarom hebben we 

deze twee winkelketens niet opgenomen in de prijsvergelijking van de 

merkproducten. De merkproducten die wel te koop waren in Lidl hebben we er 

ter informatie bijgezet. 
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8.1.2 Resultaten 

Uit onze prijsvergelijking blijkt dat Colruyt de goedkoopste supermarkt is wat 

betreft  de merkproducten. Op de 2de plaats staat Carrefour, op de voet gevolgd 

door Albert Heijn. Beide ketens zijn ongeveer 10% duurder dan Colruyt. Op de 

4de en laatste plaats staat Delhaize (18% duurder). 

De missie van Colruyt bestaat erin de laagste prijs te garanderen. Uit de 

resultaten kunnen we concluderen dat men deze belofte ook waarmaakt. De 

winkels zijn sober en de werkmethodes zo efficiënt mogelijk. Daardoor blijven de 

kosten laag. Het geld dat ze zo uitsparen, investeren ze in de lage prijzen. 

Delhaize heeft als voornaamste doel het winkelen zo aangenaam mogelijk maken 

en een groot assortiment aanbieden. Daardoor is de prijs van de merkproducten 

hoger dan bij de andere winkelketens. 

8.2 Eersteprijsproducten 

Eersteprijsproducten zijn de goedkoopste producten die er in een supermarkt  

verkrijgbaar zijn. Ze worden geproduceerd op vraag van de distributeur en zijn 

ook enkel verkrijgbaar bij één distributeur. Enkele supermarkten hebben hun 

eigen merk namelijk: Euroshopper (Albert Heijn), Carrefour Discount (Carrefour), 

Everyday (Colruyt) en 365 (Delhaize). Bij deze vergelijking hebben we wederom 

een goederenpakket samengesteld bestaande uit producten die de consument 

wekelijks aankoopt. In dit pakket zitten onder andere: cola, pizza, choco, melk, 

ketchup, … (Verhaegen, 2013)  

Aldi en Lidl hebben geen eigen merk daarom hebben we gekeken naar de laagste 

prijs die er te vinden was voor het desbetreffende product. 

8.2.1 Resultaten 

Colruyt is ook in deze rangschikking de goedkoopste keten. Op de voet gevolgd 

door Albert Heijn (2% duurder). Op de derde plaats vinden we Delhaize terug 

(13% duurder). Op grote afstand volgen Lidl en Aldi (20% en 21% duurder). De 

duurste keten in deze categorie is Carrefour. Deze is nog 1% duurder dan Aldi. 

Ook in deze categorie slaagt Colruyt in zijn missie. De keten heeft echter wel 

sterke concurrentie van de Nederlandse keten Albert Heijn. Opvallend is ook dat 

de prijzen erg dicht bij elkaar liggen. Een kleine bedenking hierbij is dat er 

prijsafspraken over bepaalde producten gemaakt zouden kunnen zijn. De meest 

opvallende voorbeelden hiervan zijn cola, choco, sinaasappelsap en melk. Bij een 

aantal eersteprijsproducten is het ook vermeldenswaardig dat Colruyt zijn prijs 

net enkele eurocenten lager zet dan de concurrentie. Delhaize doet het in deze 

categorie opvallend beter dan in de categorie met merkproducten.  
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In tegenstelling tot Aldi en Lidl, deze ketens blijken duurder dan hun imago doet 

uitschijnen. Hun missie om alles eenvoudig te houden en de prijs zo laag 

mogelijk te houden, wordt niet met succes voltooid. 

8.3 Huismerken 

Ze worden geproduceerd op vraag van de distributeur en zijn ook enkel 

verkrijgbaar bij één distributeur. De huismerken van Albert Heijn, Carrefour en 

Delhaize dragen een afkorting van of dezelfde naam  als de winkelketen. Colruyt 

biedt bepaalde producten aan die men kan beschouwen als huismerk, 

bijvoorbeeld Galaxi (zuivelproducten), Davinia (chocolade en ijs) en Belsy 

(koekjes). Nogmaals hebben we een goederenpakket samengesteld uit vaak 

aangekochte producten. (Verhaegen, 2013)  

Aldi en Lidl hebben we uit deze categorie weggelaten omdat zij geen eigen 

huismerken hebben.  

8.3.1 Resultaten 

Het huismerk van Albert Heijn (AH) vinden we hier terug op de eerste plaats, 

gevolgd door Colruyt (2% duurder). Delhaize (11% duurder) is in deze 

rangschikking iets goedkoper dan Carrefour (13% duurder). 

In de categorie ‘Huismerken’ is de missie van Albert Heijn om alledaagse 

producten aan een betaalbare prijs aan te bieden geslaagd. Colruyt bevestigt 

wederom zijn imago als goedkope keten maar is wel twee procent duurder dan 

zijn Nederlandse concurrent. Op een grote afstand volgen Carrefour en Delhaize. 

Deze ketens zijn wederom meer gefocust op het aspect ‘gezellig winkelen’. Een 

opmerkelijk weetje is dat de kaas van het huismerk AH duurder is dan in de 

Belgische ketens. 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

9. Enquête 

Naast de prijsvergelijking hebben we ook een enquête verspreid. We kozen voor 

een enquête omdat we wilden achterhalen hoe de consument tegenover de 

verschillende supermarkten staat, waar ze het liefst hun inkopen doen en 

waarom. Het is een beknopte enquête omdat we ons beperkt hebben tot de 

belangrijkste gegevens zodat we geen nutteloze informatie moesten verwerken. 

We hebben de enquête verspreid via internet daardoor konden we een zo groot 

mogelijk publiek bereiken.  

De vragenlijst bestond uit zes korte en duidelijke meerkeuzevragen, waar men 

telkens één antwoord op kon aanduiden. Behalve bij vraag twee, hier kon men 

meerdere antwoorden aankruisen en zelf een antwoord ingeven omdat er nog 

meerdere redenen zijn om ergens te gaan winkelen dan de antwoorden die door 

ons voorgesteld werden. In bijlage 4 vindt u de gegevens van onze enquête. 

9.1 Resultaten 

In totaal legden 156 mensen de enquête af.  

Het merendeel van de ondervraagden doet zijn inkopen bij Colruyt (35%). Op de 

tweede plaats staat Delhaize met 28%. Men shopt het minste bij Albert Heijn en 

Lidl (4%). 

De frequentst aangeduide redenen hiervoor zijn: de goede bereikbaarheid 

(58%), de prijshoogte (46%) en het uitgebreide assortiment (44%) van de 

supermarkten. Men let niet zo zeer op het interieur en de inkleding van de 

winkels (7%). De ondervraagden konden bij deze vraag ook zelf een antwoord 

ingeven en hier vinden we vaak de gratis proevertjes van Colruyt terug. 

Het verschil tussen de aankoop van merkproducten en witte producten is niet 

groot. De consument prefereert de merkproducten (55%) boven de witte 

producten (45%). ‘Witte producten’ is een vaak voorkomende benaming van 

niet-merkproducten. 

57% van de ondervraagden proeft daadwerkelijk een verschil tussen merk- en 

witte producten. 

Bijna de helft denkt dat Aldi de goedkoopste supermarkt is terwijl slechts 9% 

hier zijn inkopen doet. Op de tweede plaats staat Colruyt met 36%. Uit de eerste 

vraag bleek al dat 35% hier ook daadwerkelijk zijn inkopen doet. Bijna niemand 

dacht dat Carrefour (1%) en Delhaize (0%) de goedkoopste supermarkten zijn. 

We beëindigden onze enquête met de vraag of men naar een andere supermarkt 

zou gaan als de prijzen daar lager zouden zijn. Iets meer dan de helft van de 

ondervraagden zou dit ook daadwerkelijk overwegen. 



18 
 

10. Vergelijking tussen de prijsvergelijking 

en de enquête 

We hebben samen met onze mentor besloten om de resultaten van onze 

prijsvergelijking te vergelijken met de resultaten van onze enquête. Door dit te 

vergelijken gaan we eigenlijk na of de klant daadwerkelijk weet waar men het 

goedkoopst zijn inkopen kan doen. 

10.1 Resultaten 

Uit onze prijsvergelijking bleek dat Colruyt het goedkoopste prijskaartje aanbood 

voor zowel merkproducten en eersteprijsproducten. De klant denkt effectief dat 

Colruyt één van de goedkoopste supermarkten is, want de winkel kreeg 36% van 

de stemmen. Bij deze supermarkt wordt er dan ook veel aandacht besteed aan 

het overtuigen van de klanten van de lage prijzen. Met effect want 35% van de 

ondervraagden doet hier daadwerkelijk zijn inkopen. 

Albert Heijn stond op de eerste plaats in de ranglijst van de huismerken. Ook in 

de andere categorieën deden ze het bijzonder goed. De Nederlandse keten heeft 

de consument echter nog niet overtuigd. Slechts 7% van de ondervraagden 

dacht dat Albert Heijn de voordeligste winkel was. Dit wordt bevestigd door de 

vaststelling dat maar 4% hier zijn inkopen doet. De reden hiervan kan zijn dat 

de winkel nog niet echt ingeburgerd is in België. Het is immers nog maar van 

2010 geleden dat ze hier hun eerste winkel openden. 

Op de tweede plaats in de categorie van de huismerken vonden we Carrefour 

terug. In de overige rangschikkingen deden ze het aanzienlijk slechter met twee 

laatste plaatsen. De klant is op de hoogte van deze duurdere prijzen want slechts 

1% was ervan overtuigd dat Carrefour de goedkoopste producten aanbied. De 

enquête wijst uit dat niet alleen de prijshoogte van belang is, want 19% doet 

hier wel zijn inkopen. Andere factoren zoals bereikbaarheid, assortiment en 

service zijn ook belangrijk voor de consument. 

Delhaize is duidelijk één van de duurste supermarkten. In bijna alle categorieën 

behaalden ze de slechtste resultaten. Deze vaststelling heeft de consument ook 

al gemaakt want 0% dacht dat Delhaize het goedkoopste was. Maar toch doet 

28% hier zijn boodschappen. Zoals we ook vaststelden in de vorige alinea is niet 

enkel de prijs doorslaggevend voor de klant.  

Met een vierde plaats in de categorie van de eersteprijsproducten kan men 

concluderen dat Lidl bij de duurdere winkels  behoort. De ondervraagden hadden 

dit ook al gemerkt want slechts 8% gaf zijn stem aan Lidl. Heel veel mensen 

kiezen er dan ook voor om hun boodschappen ergens anders te doen. Maar 4% 

kiest voor deze discountwinkel. 
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Voor Aldi konden we enkel gegevens verzamelen voor de categorie van de 

eersteprijsproducten. Hierbij stonden ze op de voorlaatste plaats. Ze behoren 

dus bij de duurdere supermarkten. Dit staat in tegenstelling tot wat de klant 

denkt want 48% gaf zijn voorkeurstem aan Aldi. Zeer populair blijkt deze winkel 

toch niet te zijn want maar 10% kiest ervoor om hier zijn inkopen te doen. De 

reden hiervan kan zijn dat Aldi de reputatie heeft van een discountwinkel te zijn. 

Sommige mensen komen er niet graag voor uit dat ze winkelen bij een winkel 

met een minder goede naam terwijl uit onze prijsvergelijking blijkt dat de prijzen 

niet lager liggen, integendeel. 
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11. Vergelijking tussen de prijsvergelijking 

en de gegevens van Test-Aankoop 

Naast de vergelijking tussen de prijsvergelijking en de enquête, hebben we de 

prijsvergelijking ook vergeleken met de gegevens van Test-Aankoop. Dankzij de 

hulp van meneer Verhaegen en mevrouw Meynaerts hebben we toegang 

gekregen tot deze gegevens.  

11.1 Gegevens Test-Aankoop 

Er waren enkel gegevens beschikbaar voor Albert Heijn, Colruyt en Delhaize. De 

gegevens moeten als volgt geïnterpreteerd worden. De goedkoopste supermarkt 

krijgt index 100. Als een winkel bijvoorbeeld index 118 heeft dan is die 18% 

duurder dan de goedkoopste supermarkt in België voor desbetreffende 

producten. Elke kolom is dus onafhankelijk van elkaar.  

 Merkproducten Eersteprijsproducten Huismerken 

Albert Heijn 118 103 145 

Aldi / / 100 

Carrefour / / / 

Colruyt 108 100 146 

Delhaize 118 105 171 

Lidl / / / 

(Test-Aankoop, 2013) 

11.2 Resultaten 

Uit de gegevens blijkt dat Albert Heijn en Delhaize 18% duurder zijn dan de 

goedkoopste supermarkt in de hele provincie in de categorie van de 

merkproducten. Colruyt is 8% duurder. Dit komt overeen met onze resultaten 

want uit ons onderzoek blijkt dat Albert Heijn 10% duurder is dan Colruyt. 

Delhaize blijkt uit deze gegevens ongeveer even duur te zijn als Albert Heijn 

terwijl wij geconstateerd hebben dat Delhaize 8% duurder is dan Albert Heijn.  

Voor de eersteprijsproducten bekomen we dezelfde resultaten als de gegevens 

van Test-Aankoop. Colruyt is namelijk de goedkoopste supermarkt, gevolgd door 

Albert Heijn (3% duurder) en Delhaize (5% duurder). Het enige verschil dat we 

vaststellen is dat het verschil in prijs tussen Albert Heijn en Delhaize in onze 

prijsvergelijking veel groter is. Bij onze prijsvergelijking is dit verschil 11% en bij 

Test-Aankoop is dit maar 2%. 
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Aldi staat op de eerste plaats in de prijsvergelijking van de huismerken. Op de 

tweede plaats staat Albert Heijn (45% duurder) Daarna volgt Colruyt (46% 

duurder). Op de laatste plaats vinden we Delhaize terug (71% duurder). Deze 

ranglijst komt niet overeen met onze gegevens omdat wij de producenten van 

Aldi en Lidl als eersteprijsproducten hebben beschouwd terwijl Test-Aankoop 

deze producten in de vergelijking van de huismerken heeft opgenomen.  

Daarom staat Aldi in de kolom van de huismerken als goedkoopste supermarkt 

(index 100) bij Test-Aankoop. Wij zijn echter van mening dat de producten die 

men in de discountwinkels van Aldi en Lidl verkoopt geen echte huismerken zijn 

omdat men vaak maar één merk aanbiedt van één soort product. Bv. Voor kaas 

biedt Aldi maar één merk aan. Dat is dus het goedkoopste merk van 

desbetreffend product. Daarom hebben wij deze merken als eersteprijsproducten 

beschouwd. Dit maakt een groot verschil in de resultaten van de huismerken bij 

Test-Aankoop omdat huismerken in het algemeen veel duurder zijn dan 

eersteprijsproducten. Hierdoor lijkt Aldi in de resultaten van Test-Aankoop veel 

goedkoper dan in onze prijsvergelijking. 

Als we het verschil in procenten en de ranking van Aldi bij de huismerken buiten 

beschouwing houden dan kunnen we concluderen dat onze prijsvergelijking qua 

rangschikking volledig overeenkomt met de gegevens van Test-Aankoop. 
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12. Besluit 

De eerste conclusie die we tijdens dit onderzoek hebben gemaakt, is dat er erg 

grote verschillen zaten in de prijskaartjes van de onderzochte winkels. 

In de categorie van de merkproducten, die overwegend duurder zijn dan de 

andere producten, is Colruyt de goedkoopste winkel. Op de tweede plaats staat 

Carrefour. Daarna volgt Albert Heijn. Op de vierde en laatste plaats staat 

Delhaize. Onze ranglijst kwam geheel overeen met de gegevens van Test- 

Aankoop.  

Ook de rangschikking van de eersteprijsproducten is gelijk aan de resultaten van 

het onderzoek van Test-Aankoop. Colruyt is in deze rangschikking ook de 

goedkoopste keten. Op de voet gevolgd door Albert Heijn. Op de derde plaats 

vinden we Delhaize terug. Daarna volgen Lidl en Aldi. Op de laatste plaats vinden 

we Carrefour terug. 

Albert Heijn stootte Colruyt in de categorie van de huismerken van de troon. Het 

huismerk van Albert Heijn (AH) is hier het voordeligste. Op de tweede plaats 

staat Colruyt. Delhaize is in deze rangschikking iets goedkoper dan Carrefour. De 

resultaten van Test-Aankoop komen niet overeen met onze prijsvergelijking 

omdat wij de producten van Aldi en Lidl niet als huismerken beschouwen. 

Een opvallende bevinding die we hierbij hebben gemaakt, is dat de 

prijsverschillen tussen de winkels van onze prijsvergelijking en de gegevens van 

Test-Aankoop verschillend zijn. Dit kan zijn omdat de prijzen op een andere 

datum zijn geobserveerd en omdat er een vergelijking werd gemaakt van andere 

producten. De procenten kunnen daardoor dus verschillen. 

Uit onze enquête hebben we geconcludeerd dat de consument een verkeerd 

beeld heeft over bepaalde winkels betreffende de prijshoogte. De consument 

dacht dat Aldi de goedkoopste winkelketen was. Tijdens ons onderzoek hebben 

we echter vastgesteld dat dit niet het geval is. Colruyt blijkt de goedkoopste 

keten met twee eerste plaatsen en één tweede plaats, terwijl Aldi toch bij de 

duurdere winkelketens behoort Colruyt is dan ook de populairste winkel als we 

nagaan waar de mensen effectief hun inkopen doen. 

Het viel ons ook op dat er naast de prijs ook nog een aantal andere factoren een 

grote rol spelen bij het uitkiezen van een supermarkt. Namelijk de 

bereikbaarheid en het uitgebreide assortiment van de supermarkten. Het 

interieur en de inkleding van de winkels vindt de klant dan weer minder 

belangrijk. 

Het advies dat we de consument via dit onderzoek willen meegeven is om alle 

factoren die meespelen om in een bepaalde winkel inkopen te doen, goed met 

elkaar af te wegen en daarna pas een keuze te maken. 
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15. Bijlagen 

Bijlage 1: Prijsvergelijking van de merkproducten: 

 

  Albert 

Heijn 

Carre-

four 

Colruyt Delhaize Lidl 

1. 1l Coca Cola € 1.52 € 1.20 € 1,52 € 1,80 € 0.94  

2. 1 kg Chiquita 

bananen 

 

€ 1.89 

 

€ 2.29 

 

€ 1,98 

 

€ 1,99 

 

* 

3. 1 kg Lays 

zoute chips 

 

€ 5.56 

 

€ 6.60 

 

€ 5,97 

 

€ 6,63 

 

€ 6.60 

4. 1kg 

Dr. Oetker 

Pizza 

Margarita 

 

€ 8,27 

 

€ 6.37 

 

€ 7,51 

 

€ 7,63 

 

* 

5. 1 kg fles 

Heinz ketchup  

 

€ 3.21 

 

€ 3.79 

 

€ 3,07 

 

€ 3,69 

 

* 

6. 1 kg Nutella 

choco 

 

€ 6.15 

 

€ 6.05 

 

€ 4,52 

 

€ 7,22 

 

€ 6.12 

7. 1 kg 

Honeypops 

(Kellogg’s) 

 

€ 6.27 

 

€ 8.29 

 

€ 7,92 

 

€ 8,20 

 

* 

8. 1l Minute 

Maid 

fruitsap(in 

karton) 

 

€ 1.29 

 

€ 1.35 

 

€ 1,28 

 

€ 1,29 

 

* 

9. 1kg Milka 

Leo’s 

 

€ 14.25 

 

€ 11.90 

 

€ 9,22 

 

€ 14,80 

 

* 

1

0. 

1kg Lu 

Princekoeken 

(chocolade) 

 

€ 4.17 

 

€ 4.27 

 

€ 4,13 

 

€ 4,17 

 

* 

 TOTAAL €52.58 €52.11 €47.12 €57.42 * 

 

* Bij Aldi en Lidl verkoopt men bijna of geen merkproducten. Daarom hebben we 

deze twee winkelketens niet opgenomen in de prijsvergelijking van de 

merkproducten. De merkproducten die wel te koop waren in Lidl hebben we er 

ter informatie bijgezet. 
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Bijlage 2: Prijsvergelijking van de eersteprijsproducten: 

 

  Albert 

Heijn 

Aldi Carre-

four 

Colruyt Delhaize Lidl 

 Merknaam : Euro-

shopper 

* Carre-

four 

Discount 

Everyday 365 * 

1. 1l cola € 0.28 € 0.29 € 0.28 € 0,28 € 0,29 € 0.29 

2. 1 kg bananen € 1.30 € 1.59 € 1.09 € 1,08 € 1,09 € 1.15 

3. 1l vanilleijs € 0.85 € 1.49 € 1.76 € 0,79 € 0,84 € 0.92 

4. 1 kg  

Pak 

waspoeder 

(vloeibaar 

+/- 1l) 

 

€ 1.80 

 

€ 0.69 

 

€ 2.55 

 

€ 1,08 

 

 

€2,73 

 

 

 

€ 2.29 

5. 1kg  

 pizza 

Margherita 

 

€ 1.81 

 

€ 3.27  

 

€ 1.81 

 

€ 1,79 

 

€ 1,81 

 

€ 1.91 

6. 1 kg Fles 

Ketchup  

 

€ 1.03 

 

€ 1.38 

 

€ 1.02 

 

€ 1,03 

 

€ 1,03 

 

€ 2.07 

7. 1 kg Pot 

Choco 

€ 1.92 € 2.65 € 2.65 € 2,65 € 2,65 € 2.65 

8. 1 kg 

Cornflakes 

€ 1.66 € 1.70 € 2.33 € 1,57 € 1,67 € 1.71 

9. 1l Sinaas-

appelsap 

 

€ 0.59 

 

€ 0.99 

 

€0.77 

 

€ 0,59 

 

€ 0,59 

 

€ 0.90 

10. 1l Magere 

melk 

 

€ 0.49 

 

€ 0.55 

 

€ 0.55 

 

€ 0,49 

 

€ 0,49 

 

€ 0.49 

 TOTAAL €11.73 €14.60 €14.81 €11.53 €13.19 €14.38 

 

* Aldi en Lidl hebben geen eigen merk daarom hebben we gekeken naar de 

laagste prijs die er te vinden was voor het desbetreffende product. 
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Bijlage 3: Prijsvergelijking van de huismerken: 

 

  Albert Heijn Carrefour Delhaize Colruyt 

 Merknaam: AH Carrefour Delhaize * 

1. 1l magere 

yoghurt 

€ 0,70 € 2,18 € 1,90 € 2,37 

2. 1l vanille-

ijs 

€ 1,79 € 0.80 € 1,80 € 2,63 

3. 1kg zoute 

chips 

€ 4.45 € 4.45 € 4,45 € 4,45 

4. 1kg  

pizza 

Margherita 

 

€ 3,60 

 

€ 4.93 

 

€ 3,27 

 

€ 4,87 

5. 1 kg fles 

ketchup  

 

€ 1.89 

 

€ 2.97 

 

€ 2,90 

 

€ 2,29 

6. 1 kg pot 

choco  

€ 3.33 € 3.93 € 2,65 € 3,05 

7. 1 kg  

cornflakes 

 

€ 2.38 

 

€ 4.58 

 

€ 5,31 

 

€ 2,32 

8. 1l sinaas-

appelsap  

 

€ 1.01 

 

€ 1.15 

 

€ 1,19 

 

€ 1,02 

9. 1l magere 

melk 

 

€ 0.61 

 

€ 0.79 

 

€ 0,66 

 

€ 0,65 

10. 1 kg jonge 

kaas  

 

€ 9.16 

 

€ 7.39 

 

€ 8,48 

 

€ 5,96 

 TOTAAL € 28,92 € 33,17 € 32,61 € 29,61 

 

* Colruyt biedt bepaalde producten aan die men kan beschouwen als huismerk, 

bijvoorbeeld Galaxi (zuivelproducten), Davinia (chocolade en ijs) en Belsy 

(koekjes). Aldi en Lidl hebben we uit deze categorie weggelaten omdat zij geen 

eigen huismerken hebben.  
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Bijlage 4: Resultaten van de enquête: 

 

Statistieken voor vraag 1 : Bij welke supermarkt winkelt u het vaakst? 

Lidl 3.85% 

Aldi 9.62% 

Colruyt 34.62% 

Carrefour 19.23% 

Delhaize 28.21% 

Albert Heijn 4.49% 

Statistieken voor vraag 2 : Waarom gaat u hier winkelen? 

2.1 Bereikbaarheid 58.33% 
 

2.2 Mooie inkleding en indeling 7.05% 
 

2.3 Prijshoogte 46.15% 
 

2.4 Uitgebreid assortiment 44.23% 
 

2.5 Goede service 17.31% 
 

 

Statistieken voor vraag 3 : Koopt u voornamelijk merkproducten of witte 

producten? 

Merkproducten 55.77% 

Witte producten 44.23% 

Statistieken voor vraag 4 : Proeft u een verschil tussen merkproducten en witte 

producten? 

Ja 57.05% 

Nee 42.95% 
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Statistieken voor vraag 5 : Welke supermarkt denkt u dat het goedkoopst is? 

Lidl 8.33% 

Aldi 48.08% 

Colruyt 35.90% 

Carrefour 0.64% 

Delhaize 0.00% 

Albert Heijn 7.05% 

Statistieken voor vraag 6 : Zou u naar een andere supermarkt gaan als u merkt 

dat de prijzen daar lager zijn? 

Ja  52.56% 

Nee 47.44% 

 

 


