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Een thuis voor dieren
Laroy Group wil de band tussen baasjes en hun geliefde  
dieren versterken door bij te dragen aan het gelukkig  
samenleven van mens en dier, dankzij het leveren van  
gewaardeerde producten en een prettige wisselwerking 
met eindgebruikers.

Waarom? 
Dit zorgt voor een meerwaarde bovenop onze producten  
en goede mond-tot-mondreclame die weer nieuwe mensen  
aantrekt naar onze merken.

       We are theHome for pets
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KWALITEITWAARDE
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Een huis van merken 
Laroy Group is een huis waar exclusieve eigen merken,  
sterke partnermerken en internationale A merken onder 
één dak te vinden zijn, om gebruikers en klanten een uniek 
aanbod te leveren. 

Waarom? 
Dit leidt tot maximale kansen voor alle betrokkenen van 
producent tot eindgebruiker.

      We are theHouse of brands
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BETROUWBARE 
logistieke partner

VERKOOP & 
ADMINISTRATIEVE 

ondersteuning
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& persoonlijk 

transport

LANGE TERMIJN
zakenpartners 

+225 MENSEN 
  tot UW dienst

UITSTEKENDE 
klantendienst

PRODUCT ONTWIKKELING, 
BRANDING & MERCHANDISING &

Open for  
business

Een huis van diensten 
Producten en merken alleen zijn niet het hele verhaal.  
Allerbelangrijkst zijn gelukkige klanten. Ze staan gelijk 
aan goede zaken op de lange termijn. Klantenservice 
is bij Laroy Group daarom het hoogste goed. We hebben 
tot doel om uitstekende logistieke, administratieve en  
commerciële diensten te leveren aan al onze partners.

Waarom? 
Wij hechten belang aan een goede en wederkerige  
relatie op lange termijn met gelukkige klanten.

     We are theHouse of services



TEAM SPIRIT
BETROKKENHEID

OPEN 
COMMUNICATIE

RESPECT

Sterk netwerk & lange termijn samenwerking

Klanten
LeveranciersCollega’s

Overheden
Beïnvloeders

Aandeelhouders

Een thuis voor mensen
Ons huis heeft een stevig fundament nodig, namelijk een 
ijzersterke lange termijn samenwerking met medewerkers,  
partners en anderen. We zetten daarom volop in op samen- 
werking, openheid en wederzijds respect tussen al deze 
mensen om de neuzen in één richting te krijgen.

Waarom? 
Dit betrekt mensen en doet hen uitblinken. En het zorgt 
voor geborgenheid, vertrouwen en een betere samen-
werking waardoor nieuwe kansen ontstaan die iedereen 
ten goede komen.

     We are theHome for people
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FUNDAMENTEN
De fundamenten van Laroy Group 
werden in 1962 gelegd door  Carlos 
Laroy. Het verhaal begon met de 
uitbating van een kruidenierszaak 
en de distributie van granen en za-
den in Oost- en West-Vlaanderen. 
In 1971 verhuisde het bedrijf naar 
een groter pand in Vinderhoute.

EXPANSIE
De groei van Laroy Group krijgt 
een extra boost door de exclusieve  
distributie van de premiummerken 
honden- en kattenvoer  Eukanuba 
en Iams. De explosieve groei in de 
jaren die volgen, leiden tot een 
verhuis in 1993 naar de huidige  
locatie in Wondelgem.

OVERNAME
De overname van de sectorgenoot 
Deckx tilt Laroy Group naar een 
hoger niveau en maakt uitbrei-
ding van het assortiment en de 
logistieke capaciteit tot 35.000m2 
mogelijk. Het merk Duvo+ ziet het 
levenslicht als consumentenmerk 
voor de groep.

EBI
In 2015 wordt het toenmalige  
Laroy Duvo omgedoopt in Laroy 
Group, zoals het bedrijf vandaag 
heet. In datzelfde jaar gaan we 
verder op ons elan van internatio-
nale expansie en wordt het house 
of brands verder versterkt met 
de overname van de Nederlands-
Duitse groep Europet Bernina  
International (EBI). 

EERSTE OVERNAMES
Met de overname van de Neder-
landse eivoerspecialist CéDé in 
1986 zette de groep de eerste 
stappen in de productie van huis-
diervoeding onder eigen merk.

CAPACITEITS- 
UITBREIDING

De groei houdt aan en dit leidt al 
gauw tot een nieuwe uitbreiding.
In de loop van 2003 koopt Laroy  
Group de gebouwen, gelegen 
naast de bestaande magazijnen. 
Voortaan beschikt de onderneming  
over een totale logistieke opper-
vlakte van 22.000m². 

WITTE MOLEN
In 2013 voegen we een sterk merk 
én productiebedrijf aan de groep 
toe. Nederlands mengvoederspe-
cialist Witte Molen is de perfecte 
spring plank naar een grotere inter-
nationale naambekendheid.

FLAMINGO PET 
PRODUCTS

Met een plan voor expansie & po-
sitieve groei bereiken Laroy Group 
en Erwin Van Tendeloo eind 2016 
een akkoord voor de doorstart 
van Flamingo Pet Products NV als 
stand-alone bedrijf binnen Laroy 
Group.

De weg die we hebben afgelegd



RESPECT
In wat we denken en doen, staan we 
open voor anderen en hun meningen.  
We streven naar eerlijkheid en wederzijds 
respect in alles wat we doen.

OPEN COMMUNICATIE
We delen best practices en nieuwe  
ontwikkelingen. In transparantie werken 
we richting gezamenlijke doelen. Open 
communicatie, ook wanneer het fout loopt,  
verzekert dat mensen hun vertrouwen in  
Laroy Group bewaren.

TEAMGEEST
Al onze handelingen zijn gebaseerd op 
de overtuiging dat inspanningen in team  
productiever zijn dan die van het individu.  
Daarom helpen we elkaar en delen we 
kennis. 

BETROKKENHEID
Onze mensen zijn vastberaden en sterk 
geëngageerd om, samen met onze  
handelspartners, sterke producten en 
de best mogelijke productervaring tot 
bij de consument te krijgen. We streven  
ernaar de juiste dingen te doen, op de 
juiste manier.

Bedrijfswaarden



Missie
Onze liefde voor dieren is onze passie. Laroy Group wil de band 
tussen huisdieren en hun baasjes versterken zodat ze langer, 
gezonder en gelukkiger leven.
 
Daartoe onderzoeken wij de noden van vakmensen, dieren, 
huisdiereigenaars en ontwikkelen wij innovatieve en stijlvolle 
producten op hun maat en investeren we maximaal in nieuwe 
initiatieven.



We willen uitgroeien tot één van ‘s werelds toonaangevende 
producenten en leveranciers van kwaliteitsvolle huisdier-
producten.
 
We willen bij Laroy Group een familiebedrijf op menselijke 
schaal zijn. Een “Thuis” voor onze medewerkers, klanten 
en leveranciers, waar we rekening houden met iedereen.

Visie



CéDé® Premium Eggfood
De firma CéDé® is in 1954 in Tilburg (Nederland) als familiebedrijf gestart. 
Door een nauwe samenwerking met voedingsdeskundigen en vogelkwekers 
zijn de verschillende CéDé® producten ontwikkeld. In 2000 is in een moderne 
eivoerproductiefaciliteit in Evergem (België) geïnvesteerd.  De uitwisseling 
van kennis en ervaringen met vogelliefhebbers maakte van CéDé® een toon-
aangevende wereldspeler in eivoeders voor vogels.

CéDé®, the standard in quality!

www.cede.be

EGGs
oven

+
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CéDé® onderscheidt zich door het verwerken van verse kippeneieren tot 

een voedzame eicake. Hiervoor worden eieren gemixed met suiker en 

bloem tot een luchtig deeg. Dit wordt vervolgens in de oven gebakken om 

zo de kwalitatieve CéDé® eicake te produceren die de CéDé® producten zo 

uniek maken.



 Uniek design  

 Hoge kwaliteit 

 Trendgericht 

 Veiligheid 

 Comfort

www.ebi.eu

EBI maakt huisdieren en hun  
baasjes gelukkig dankzij unieke 
producten met toegevoegde  
waarde en lifestyleproducten  
voor huisdieren die zich naadloos 
integreren in het interieur. 
Een traktatie voor dier én mens!



www.duvoplus.com

Ontdek Duvo+  
en deel jouw verhaal
@ www.duvoplus.com

Duvo+ hoort bij  
alle momenten die  
we delen met onze  

geliefde dieren. 

 Duvo+ wil de band tussen 
gezelschapsdieren en hun 

baasjes versterken  
zodat ze langer, gezonder 

en gelukkiger leven.

Liefde voor 
dieren is  

onze passie



www.wittemolen.com

Gezond & verantwoord eten is voor iedereen belangrijk, 
dus de dieren die we liefhebben en verzorgen verdienen  
dezelfde aandacht. Daarom zetten de mensen bij Witte Molen zich elke dag  
in om bij te dragen aan het welzijn van dieren en hun  
verzorgers, door het ontwikkelen, produceren en op de 

markt brengen van makkelijk te gebruiken en innova-
tieve kwaliteitsproducten in voeding en verzorging. 

Daarom werken wij samen met professionele  

handelspartners, kwekers en eindgebruikers  

om hun wensen en behoeften te verwerken in  

alles wat we maken. 
Door samen te werken met professionele kwekers, 

is Witte Molen één van de vooraanstaande Euro-

pese producenten van vogel- en knaagdiervoer. 

Met o.a. het wereldvermaarde Witte Molen rul 

eivoer. 




