
HOE GEBRUIK IK 
MIJN ELEKTRONISCHE ECOCHEQUES?

Hoe gebruik ik mijn elektronische ecocheques 
met mijn Edenred-kaart?

Zoals je weet, worden je elektronische Ticket EcoCheque® op dezelfde kaart geladen als de Ticket Restaurant®- 
maaltijdcheques.

De Edenred-kaart wordt op dezelfde manier gebruikt als een klassieke betaalkaart.

1 Ga naar een winkel die elektronische ecocheques aanvaardt.

2 Ga op zoek naar producten die je met je ecocheques kunt aankopen:

• Ecologische producten zoals elektrische fietsen, huishoudtoestellen, hulpstukken voor waterbesparing of 
producten om te tuinieren, ...  
Vraag zeker raad aan de verkopers.

• Ecologische producten en diensten met het volgende label of energie-etiket:

3 Leg bij de kassa de artikels die je met je ecocheques wil betalen samen. 

4 Meld de kassier dat je deze aankopen met je elektronische ecocheques wil betalen.

5 Gebruik een andere betaalwijze voor de resterende artikelen.

In welke winkels kan ik 
mijn ecocheques gebruiken?

Je kunt je ecocheques gebruiken in tal van buurtwinkels en in de onderstaande winkelketens.

Je herkent de handelaars in ons netwerk aan de sticker die op hun uitstalraam kleeft.

Het aanvaardingsnetwerk breidt voortdurend uit en onze zoekmotor wordt regelmatig bij- 
gewerkt. Het is echter mogelijk dat de aansluitingsprocedure van één of andere winkelketen 
nog aan de gang is en dat onze terminals nog niet actief zijn.

Hieronder vind je enkele voorbeelden van winkelketens waar je de ecocheques kunt gebruiken: 

Wat doe ik met 
mijn elektronische ecocheques?

Je beschikt voor het eerst over elektronische ecocheques en je weet niet wat je ermee kunt doen? Neem een kijkje 
op onze site www.edenred.be/benefits-eec.php. Je vindt er concrete voorbeelden.
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Europees label voor biologische 
voedings-middelen.  

Europees label voor ecologisch 
ontwikkelde producten.

Het label voor ecologische en 
energieprestaties.

Labels die garanderen dat de producten zijn 
afgeleid van hout en afkomstig zijn uit een 

duurzaam beheerd bos.

Europees certificaat voor ecologisch 
beheerde toeristische bezienswaar-

dig-heden en hotels.
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