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Beste Tine, 

Vanuit het hoofdkantoor geven wij toestemming voor de plantjesverkoop van vrijdag 16 

september tot en met zondag 18 september 2022 aan de ingang van onze winkels, onder 

voorbehoud is van eventueel veranderende covid-19 maatregelen. Hierbij dienen de 

vrijwilligers steeds de preventiemaatregelen rond corona op te volgen.  

De Spar-winkels worden hiervan op de hoogte gebracht. Aangezien onze winkels door 

zelfstandige ondernemers worden uitgebaat, dienen de vrijwilligers ook steeds aan hun 

toestemming te vragen. In bijlage vindt u een brief waarmee de vrijwilliger zich kan 

aanmelden in de winkel.  

Veel succes met de actie! 

Mijn beste wensen voor 2022. 

Astrid Desmet 

Marketing 

Retail Partners Colruyt Group 

 



Beste <voornaam leverancier>,

Spar Retail heeft voortaan een nieuwe naam: Retail Partners Colruyt Group. Deze verenigt alle activiteiten van de groep die te 
maken hebben met zelfstandigen. Het gaat om ongeveer 410 winkels: de helft zijn Spar-winkels, de andere helft zijn winkels van 
Alvo, zelfstandige Mini Markets en vrije klanten.

Waarom deze nieuwe naam?
Retail Partners Colruyt Group NV gelooft in echte partnerships met zelfstandige ondernemers. Door de activiteiten samen te 
brengen onder één naam, benadrukken we dat we dat we ons profileren als de optimale partner voor verschillende vormen van 
samenwerking met zelfstandigen. Het eerste deel van de naam, ‘Retail Partners’ geeft aan dat we een partner willen zijn voor 
onze zelfstandige ondernemers. Het tweede deel, ‘Colruyt Group’, maakt duidelijk dat onze organisatie een volwaardig deel is 
van Colruyt Group en dat de groep gelooft in de samenwerking met zijn zelfstandige partners, ook op lange termijn. Het is dus 
een verhaal van vertrouwen en vooruitgang.  

Een nieuw en sprekend logo
De drie symbooltjes stellen de zelfstandige ondernemer, de consument en Retail Partners Colruyt Group NV voor. Het is een 
gestileerde weergave van ganzen in formatie. Ze staan symbool voor de manier waarop we willen samenwerken met onze 
zelfstandige ondernemers en met al onze partners. Ganzen in formatie wisselen regelmatig van plaats, maar vliegen wel in 
dezelfde richting. Op die manier willen wij ook samenwerken, met focus op een tevreden consument! 

Duidelijk onderscheid tussen sublicentiehouders 
Colruyt Group verbindt zijn naam niet alleen aan onze groothandelsactiviteiten, maar ook aan onze Spar-winkels. Die krijgen 
binnenkort een aangepast logo met een duidelijke verwijzing naar Colruyt Group. Zo willen we het onderscheid maken met de 
Spar-winkels van de andere sublicentiehouder. Dat onderscheid is voor onze consumenten vandaag enkel zichtbaar in de winkel, 
bijvoorbeeld door het aanbod van huismerken van Colruyt Group en de veel lagere prijzen. Het nieuwe Spar-logo zal zichtbaar 
zijn op de winkelgevels en in onze communicaties. 

Wat verandert er voor jullie? 
Voor jullie betekent dit concreet een nog sterkere focus op samenwerking en groei. Samen vooruit, met de neuzen in dezelfde 
richting, dat is waar we naar streven!

Bedankt voor jullie vertrouwen, 

<Dirk Depoorter>

De Regenboog 8 
B-2800 Mechelen
Tel: +32(0)2 583.11.11
Fax: +32(0)2 583 11.07
E-mail: info@retailpartnerscolruytgroup.be
www.retailpartnerscolruytgroup.be

Leading Partners in retaiL

Maatschappelijke zetel / Siège Social

Retail Partners Colruyt Group NV/SA 
Edingensesteenweg 196  
B-1500 Halle 

BTW/TVA BE 0413.970.957  
RPR/RPM Brussel/Bruxelles

 

ING BE09 3101 2629 1157 - BIC BBRUBEBB 
KBC BE61 7330 1368 5417 - BIC KREDBEBB 
BNP BE14 2100 1501 8783 - BIC GEBABEBB 
BELFIUS BE46 5523 3752 0036 - BIC GKCCBEBB

      
Mechelen, 10 januari 2022

Beste ondernemer,

Kom op tegen Kanker organiseert in 2022 haar 28ste editie van het Plantjesweekend. 

De drager van deze brief is een vrijwilliger van Kom op tegen Kanker die graag van vrijdag 16 tot en met zondag 18 
september 2022 azalea’s zou willen verkopen aan de ingang van uw winkel. Hierbij zullen de preventieve maatregelen 
rond covid-19 worden opgevolgd.

Kom op tegen Kanker is een organisatie die veel goed doet. Wij hopen dan ook van harte dat u dit sympathieke 
initiatief zal steunen door deze vrijwilliger hiervoor toestemming te geven. 

Met vriendelijke groeten,

                              

Arlette Ghijsels
Manager Marketing
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