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Zelfstandig
supermarktuitbater
in je buurt worden,
is dat je droom?
Ligt jouw focus ook op kwaliteit,
vers, klantvriendelijkheid en 
een perfecte service?

Dan is Alvo
je ideale partner. 

Unieke onafhankelijkheid 
Alvo is een vereniging van zelfstandige 
supermarktondernemers die hun eigen 
zaak volledig autonoom uitbaten. Geen 
franchise dus, maar een ijzersterke for-
mule van steun en samenwerking. 

Dit uniek concept staat garant voor de 
nodige vrijheid voor jou als ondernemer. 
Je kan je eigen accenten leggen en je eigen 
sterktes verder uitbouwen.

Support op elk vlak 
Bij Alvo profiteer je natuurlijk wel van de 
vele voordelen van onze gezamenlijke inkoop,  
logistiek en marketing. We zijn een perfor-
mante organisatie die nauw samenwerkt 
met de Retail Partners Colruyt Groep. Zo  
zorgen we voor een correcte levering van je  
bestellingen tegen de beste prijzen in de 
food-retail.  Maar je krijgt van ons ook volop  
support. We zijn een praktische, hands-on 
organisatie waarop je op elk ogenblik beroep 
kan doen. Alvo doet je voorstellen en biedt je 
ondersteuning op alle vlakken van je winkel-
management: beleid, investeringen, financiën, 
assortiment, marketing, personeelszaken,...

Met de A van ambitieus 
Alvo wil dé referentie zijn in vers en  
uit groeien tot een voortrekker in gezond  
consumeren. Onze ambitie is de beste super-
markt voor onze buurt zijn en dé formule 
voor de écht zelfstandige ondernemer. 

Daarvoor ontwikkelde Alvo een sterk  
strategisch beleid dat onze ondernemers  
op de winkelvloer toepassen. Daarnaast 
kunnen onze Alvo-leden tijdens diverse  
bijeenkomsten ervaringen uitwisselen en 
inspiratie opdoen. 

LEKKER, VERS EN GEZOND

BEDIENING

KWALITEIT

LOKAAL

DUURZAAM

Gezond
ondernemen
in je buurt?
Graag meer informatie?
Contacteer Jan Pelgrims,
directeur Alvo cvba,
Schoenstraat 8, 9140 Temse,
tel. 03 890 65 30. 

IETS VOOR JOU?

Ben jij de
juiste uitbater
voor de betere
supermarkt?
Ga voor lekker, vers en gezond in je buurt:



waarden

Te koop: ervaring 
De geschiedenis van Alvo gaat terug tot 
1951. 

 In 2022 telt Alvo een 32 aandeelhouders-
leden met 54 winkels die ongeveer 1000 
werknemers tewerkstellen. We bouwden 
doorheen die jaren natuurlijk een hele-
boel expertise op.

Die stellen we graag ter beschikking van 
onze leden.

100% ondernemen
Alvo huldigt ‘echt’ ondernemerschap. Onze  
leden staan voor de volle 100 % achter hun  
beslissingen en aanpak. Ze zijn ervan over-
tuigd dat ze iets positiefs bijdragen aan elk 
individueel Alvo-lid, aan de groep en aan de 
maatschappij in haar geheel. 

winkels

Zin om samen te groeien?
Door de diverse en continue input van alle 
leden is onze organisatie voortdurend in 
beweging en ontwikkeling. Alle voorstel-
len en ideeën zijn altijd welkom en worden 
in gezamenlijk overleg geanalyseerd op 
hun uitvoerbaarheid. We staan open voor 
nieuwe tendensen op het vlak van concept, 
assortiment, marketing, winkelinrichting,... 
Daarnaast helpen we bij de werving en op-
leiding van performant personeel. Alles met 
één gezamenlijk doel: samen groeien. 

Transparant en interessant
Als coöperatieve organisatie hanteren we 
een kosten-plus-calculatie: alles gebeurt 
op basis van transparante doorrekening. 
Elke facturatie vertrekt van betaalde 
prijzen.

Alle verkregen voordelen en kortingen 
komen dus volledig aan onze leden toe. 

Hierdoor realiseer je bij Alvo de hoogste 
marges op de markt!  

Welkom bij
de Alvo-familie!

Alvo.
Dé ideale formule om (samen) 
succesvol te ondernemen!

DB CENTER - BEERNEM

Zelfstandig, 
maar veel voordelen
John Debaene: ‘“Alvo geeft haar 
leden alle vrijheid om eigen 
accenten te legen en hun sterktes 
verder uit te bouwen. Tegelijk 
genieten we van de vele voordelen 
van de samenwerking met zo’n 
grote aankoopgroep.” 

“

”

NAGELS KONTICH

Veel inspraak en 
dat bevalt ons!
Kurt Van Turnhout: ‘Alvo is een 
aankoopvereniging waarvan alle 
leden aandeelhouder zijn: wij zijn 
Alvo en Alvo dat zijn wij. Door 
deze samenwerkingsvorm hebben 
we bij Alvo veel inspraak en dat 
bevalt ons. 

“

”
• Heb jij een goede winkellocatie en/of 

plannen om een nieuwe supermarkt 
te starten?  

• Baat je een winkel uit en kijk je uit 
naar een nieuwe formule?

  
• Zit ondernemen in je bloed, en wil je 

dat met passie en een positieve drive 
doen? 

 
• Kijk je ernaar uit om iets uniek neer 

te zetten? 

 Dan is Alvo voor jou de ideale formule 
om samen succesvol te ondernemen!


