
Monizze  
ecocheque

HANDLEIDING
VAN 

DE



Goed nieuws: u hebt net (of zal binnenkort) 
ecocheques van uw werkgever ontvangen.

Deze handleiding is bedoeld om het gebruik van 
uw nieuwe extralegale voordeel, de ecocheque, 
gemakkelijker te maken.

Veel leesplezier!

Hallo,
Welkom bij Monizze!
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 Elektro
Elektronische apparaten van een bepaalde klasse op het 
Europese energielabel 2021:

 Wasmachines en droogkasten (of 2-in-1 toestellen): A
 Vaatwassers: ABC
  Koelapparaten voor huishoudelijk gebruik (koelkasten, 

diepvriezers): ABCD
 Monitoren en TV’s: ABCD

Toestellen die nog niet het nieuwe Europese energielabel 
dragen: enkel de klassen A+, A++ en A+++

Voorraad: verkoop van de beschikbare voorraad enkel voor 
de klassen A+, A++ en A+++ en tot 30 november 2021.

 Doe-het-zelf
Producten die het EU Ecolabel hebben gekregen, zoals 
bijvoorbeeld energiebesparende lampen, oplaadbare 
batterijen, verf,… 

 Biologische producten
Producten die een van de volgende labels hebben gekregen: 
het Europese biologische label, EU Ecolabel, MSC, 
COSMEBIO, GOTS, Ecogarantie en Biogarantie. U kunt ook 
alle producten in een Biogarantie-winkel met uw ecocheques 
kopen. Het kunnen voedingsproducten zijn, maar ook 
cosmetica, schoonmaakmiddelen,…

Restaurants die voedingsmiddelen serveren die het Europese 
biologische of Biogarantie label dragen of die in een 
Biogarantie-winkel gekocht zijn.

 Tuinieren
Bomen, planten, bloembollen, zaden,...

Producten die specifiek bedoeld zijn voor het onderhoud 
van de tuin, zoals potgrond, compost of compostactivator 
(behalve turf).

Gewasbeschermingsmiddelen (onderdeel van pesticiden) 
zoals meststoffen of onkruidverdelger moeten een erkend 
biologisch label dragen.

Niet gemotoriseerde of elektrische tuingereedschappen 
(met inbegrip van hun batterijen), zoals snoeischaren, 
bollenplanters, kruiwagens, tuinslangen, elektrische 
maaimachines en trimmers, heggenscharen,…

Producten met een FSC- of PEFC-label, zoals tuinmeubilair,...

Abonnementen op een gemeenschappelijke moestuin.

 Mobiliteit
Fietsen, speepedelecs, steps, eenwielers en hoverboards 
met elektrische of zonder motor, elektrische scooters, en alle 
toebehorende accessoires zoals helmen, fietsenrekken en 
–pompen,...

Openbaar vervoer (met uitsluiting van woon-
werkabonnementen), autocar, alsook gedeeld 
personenvervoer zonder chauffeur.

Cursussen die specifiek aan ecodriving gewijd zijn, en alle 
accessoires en abonnementen voor oplaadpunten voor 
elektrische voertuigen.

Wat kunt u met ecocheques kopen?
U zal niet geloven alles wat u met ecocheques kunt kopen! Er bestaan tal van mogelijkheden 
om ten volle van deze extra koopkracht te genieten die u door uw werkgever wordt 
toegekend. Monizze heeft ze voor u in een lijst samengesteld. Vergeet niet op voorhand ons 
acceptatienetwerk te checken om te weten welke winkels rond u de Monizze-ecocheques 
aanvaarden (zie pagina 10).

Wat is een ecocheque?
De ecocheque is een extralegaal voordeel bedoeld om uw koopkracht te verhogen en 
tegelijkertijd een milieuvriendelijker gedrag te promoten. Daarom mogen ecocheques enkel 
gebruikt worden om milieuvriendelijke producten en diensten te kopen.



 Gebouwen
Producten en diensten die specifiek bedoeld zijn om energie 
te besparen, zoals HR-ketels, isolatiemateriaal, domotica-
systemen,... 

Producten en diensten die specifiek bedoeld zijn om 
water te besparen, zoals regentonnen, waterbesparende 
douchekoppen en kranen,... 

Producten die uitsluitend op hernieuwbare energie werken of 
die hernieuwbare energie opwekken, zoals warmtepompen, 
zonnecollectoren, zonneboilers, fotovoltaïsche panelen,...

 Interieur
Producten met een FSC- of PEFC-label, zoals meubels, 
parket- en laminaatvloeren,…

Producten die het EU Ecolabel hebben gekregen, zoals TV’s, 
gordijnen, huishoudlinnen,…

 Tweedehands
Alle soorten producten, zoals meubilair, vaatwerk, 
huishoudlinnen, boeken, speelgoed, kinderwagens, kleding, 
schoenen, juwelen, tassen,…

Elektronische apparaten die het Europese energielabel 
dragen, onder dezelfde voorwaarden die in de sectie “Elektro” 
werden gedefinieerd.

Kleine elektrische toestellen, zoals waterkokers, 
broodroosters, computers, tablets, audio- en 
videotoestellen,…

De huur van producten die aan dezelfde voorwaarden 
voldoen als de aankoop van tweedehandse producten.

 Herstellingen
Alle herstellingen van niet gemotoriseerde producten, zoals 
meubels, spiegels, huishoudelijke apparaten, elektronische 
of computerapparatuur, kleding, brillen, schoenen, juwelen, 
tassen,…

 Hergebruik
Producten gemaakt uit gerecycleerde materialen of die 
bedoeld zijn om hergebruikt te worden, zoals bijvoorbeeld 
meubels uit 100% gerecycleerde houtvezel, tupperwares, 
veldflessen, sodamachines, wasbare luiers,…

 Toerisme
In België gelegen toeristische infrastructuren met het Groene 
Sleutel label, zoals hotels, bed and breakfasts, landelijke 
vakantiewoningen, festivals,…

 Papierwinkel
Producten met de labels FSC, PEFC of EU Ecolabel, zoals 
potloden, 100% gerecycleerd en ongebleekt of TCF gebleekt 
papier, speelgoed,…

 Brandstof
Producten met een FSC- of PEFC-label, zoals haardhout, 
houtschors, pellets,…

 Labels
Producten met een van de volgende labels kunnen met 
ecocheques gekocht worden:
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Ontvangt u al andere extralegale voordelen 
van Monizze (maaltijd-, cadeau-, consumptie 

of sport- en cultuurcheques)?

JA NEE
Uw ecocheque-account zal aan uw bestaande profiel 

toegevoegd worden. U kunt dus dezelfde Monizze-kaart 
blijven gebruiken.

Hoe werkt het als u in een winkel bent?
De betaalterminal van winkels die bij Monizze 
aangesloten zijn, is geprogrammeerd om uw 

ecocheques te aanvaarden. Als een winkel verschillende 
soorten cheques aanvaardt, hoeft u maar bij de kassa 

te verduidelijken met welke cheque u wilt betalen. 

U zal binnenkort uw Monizze-kaart per post 
ontvangen. Volg dan de aanwijzingen om 
uw kaart te activeren. Snel en eenvoudig!

Bij Monizze 
opstarten



Meld u aan 
op myMonizze

Monizze stelt een online persoonlijke ruimte tot uw beschikking. 
Vanuit de myMonizze-ruimte, is het mogelijk:

HET SALDO VAN 
UW CHEQUES TE 

RAADPLEGEN

UW 
TRANSACTIEHISTORIEK 

TE RAADPLEGEN

DE GELDIGHEID VAN 
UW CHEQUES TE 
CONTROLEREN

UW KAART TE 
BLOKKEREN

TOEGANG TOT HET 
MONIZZE DEALZZ-

PLATFORM TE KRIJGEN 
EN DAAR GOEDE DEALS 

TE VINDEN

myMonizze

mymonizze.be

3.  



https://my.monizze.be/fr/login


Download de 
Monizze-app
Alle Monizze-diensten, in uw zak en 24/7. 
Dat is mogelijk dankzij onze mobiele applicatie. 
De Monizze-app maakt het mogelijk:

HET SALDO VAN 
UW CHEQUES TE 

RAADPLEGEN

UW 
TRANSACTIEHISTORIEK 

TE RAADPLEGEN

DE GELDIGHEID VAN 
UW CHEQUES TE 
CONTROLEREN

EEN HANDELSZAAK IN 
UW BUURT TE VINDEN 
WAAR UW MONIZZE-
KAART AANVAARD 

WORDT

UW KAART TE 
BLOKKEREN

EEN MELDING TE 
ONTVANGEN ZODRA 

NIEUWE ECOCHEQUES OP 
UW KAART BESCHIKBAAR 

ZIJN

TOEGANG TOT HET 
MONIZZE DEALZZ-

PLATFORM TE KRIJGEN 
EN DAAR GOEDE DEALS 

TE VINDEN
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https://itunes.apple.com/be/app/mymonizze/id582957484?l=fr&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.monizze.app&hl=fr


5.
Vind een handelszaak die 
uw ecocheques aanvaardt

Er bestaan twee mogelijkheden om uw 
ecocheques uit te geven:

A. In een winkel, met uw Monizze-kaart

Er zijn meer dan 30.000 handelszaken in België die 
de Monizze-kaart aanvaarden. Ga naar de Monizze-
website of onze mobiele app om een winkel in uw 

wijk te vinden die uw ecocheques accepteert.

Bij het zoeken, kies voor het “Eco” product en vul 
dan uw postcode in. U kunt uw zoekopdracht ook 

filteren aan de hand van productcategorieën.

B. Online, met uw myMonizze-account

Bent u het beu om naar een parkeerplaats te moeten 
zoeken, voor de paskamers te wachten of in de rij bij de 

kassa te staan? Goed nieuws: u kunt nu online vanuit 
uw zetel met uw Monizze-cheques winkelen. Ontdek 

nu alle online winkels die Monizze aanvaarden.

Bij het zoeken, kies voor het “Eco” product.

Ter plaatse aankopen Online aankopen

https://www.monizze.be/nl/ter-plaatse-aankopen/?product=eco https://www.monizze.be/nl/en-via-activ-aankopen/ 

https://www.monizze.be/nl/ter-plaatse-aankopen/?product=eco
https://www.monizze.be/nl/en-via-activ-aankopen/ 


6.
Monizze Dealzz

Monizze Dealzz is een online plaform 
waarop honderden partner handelaars 
nieuwe voordelen aanbieden.

Ontdek het nu: 

Monizze Dealzz

dealzz.monizze.be

http://dealzz.monizze.be


7. Hulp nodig?
U kunt contact met het Monizze team opnemen:

 support@monizze.be

  078/05.33.77 
Van maandag tot zaterdag, van 8u30 tot 18u00



mailto:support@monizze.be

