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VAN 
DE

HANDLEIDING



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

Deze handleiding is bedoeld om het gebruik van 
uw nieuw extralegaal voordeel, de cadeaucheque, 
gemakkelijker te maken.

Veel leesplezier!

Hallo,
Welkom bij Monizze!



De cadeau-
cheque 1



 Cultuur en vrije tijd 
Wilt u uw batterijen opladen? Plan met uw cadeaucheques 
een uitstapje naar een dierenpark of een bezoek aan een van 
de vele musea in België! Als u meer een huismus bent, kunt 
u ook ontspannen met behulp van een boek, een film of zelfs 
een videospelletje. 

 Multimedia en elektro 
Waarom zou u niet ook van de gelegenheid gebruik maken 
om uzelf te trakteren op een nieuw televisiescherm? Of 
misschien is het tijd om een defect apparaat te vervangen, of 
het nu uw vaatwasser of uw broodrooster is? Voor dergelijke 
uitgaven is een bron van extra koopkracht altijd welkom!  

 Interieurinrichting 
Hebt u werken gepland - groot of klein - dan profiteert u bij 
uw aankopen graag van een extra financieel steuntje. Van 
het blik verf om een kinderkamer op te frissen tot de nieuwe 
gordijnen voor de woonkamer, de mogelijkheden zijn zo 
talrijk dat u uw huis snel niet meer herkent! Natuurlijk gaat 
interieurinrichting ook over de kleine details. Aarzel dus niet 
om uzelf te trakteren op een kaars of twee, een kamerplant of 
een mooie lijst. 

 Schoonheid, gezondheid en wellness 
Een nieuw parfum, een make-uppalet, een nieuwe zonnebril... 
Er zijn veel manieren om zichzelf te verwennen. Als de 
beleving voor u belangrijker is dan het  voorwerp, kunt u ook 
genieten van een manicure, een gezichtsbehandeling of zelfs 
een massage. Gegarandeerde ontspanning! 

 Mode en accessoires
Een nieuw hemd voor meneer, een mooie zomerjurk voor 
mevrouw, leuke pyjama’s voor de kleintjes... En misschien ook 
warme sokken voor het hele gezin? Veel kleding- en accessoire 
winkels accepteren de Monizze-cadeaucheques. Geen excuus 
meer om te zeggen dat u niets hebt om aan te trekken!

 Tuininrichting 
Om uw balkon, uw tuin of gewoon uw vensterbank tot leven 
te brengen, is er niets beter dan een paar planten. Als u 
groene vingers hebt, zult u misschien uw cadeaucheques 
gebruiken om eindelijk uw moestuinproject te starten. Of 
gewoon om een cactus voor uzelf te kopen. Deze zal wel 
gemakkelijker zijn om in leven te houden. Of misschien koopt 
u liever een ligstoel om te loungen terwijl iemand anders de 
planten verzorgt. De keuze is aan u!

Wat kunt u met cadeaucheques kopen? 
Wat dit voordeel tot een echt cadeau maakt, is dat het kan worden gebruikt om zeer 
uiteenlopende producten te kopen. Het is aan u om te kiezen of u uw cheques wilt uitgeven 
aan levensbehoeften, of uzelf op een klein extraatje wilt trakteren. Of misschien verwent u 
liever een van uw dierbaren? Vergeet in ieder geval niet op voorhand na te gaan welke winkels 
uw Monizze-cadeaucheques aanvaarden (zie punt 5.) 

Wat is een cadeaucheque?
De cadeaucheque is een vorm van geschenk dat veel voordelen biedt. Dit komt omdat 
u geen belasting betaalt over het ontvangen bedrag. Cadeaucheques kunnen bovendien 
worden gebruikt om allerlei soorten aankopen te doen bij veel verschillende winkels. 
Cadeaucheques zijn een jaar geldig. 



 Keuken 
Koop iets om een goede maaltijd te bereiden 
of trakteer uzelf op een heerlijk dessert met 
uw cadeaucheques! Om te delen of niet, 
afhankelijk van uw eetlust. 

 Sport en avontuur 
Ook voor zowel de occasionele sporters als 
de geharde avonturiers zijn er cadeauche-
ques. Te voet, met de fiets, per kajak of op uw 
skateboard, Monizze cadeaucheques rusten u 
uit voor alle terreinen! 

 Reizen 
Cadeaucheques kunnen enkel in België 
worden besteed, maar ze kunnen toch 
worden gebruikt om een reis naar een 
ander land te plannen. U kunt ze inderdaad 

in sommige reisbureaus gebruiken. Als u 
liever niet te ver weggaat, kunt u zich binnen 
onze grenzen ontspannen: gebruik dan 
bijvoorbeeld uw cheques om een kamer te 
betalen in een van de vele hotels en B&Bs die 
deze aanvaarden. 

 Voor de kleintjes 
Cadeaucheques worden heel vaak uitgereikt 
ter gelegenheid van Sint-Niklaas en de 
eindejaarsfeesten. Deze evenementen zijn 
meestal momenten waarop de kinderen 
verwend worden, wat een grote impact kan 
hebben op de portemonnee. Aarzel dus niet 
om een cadeau voor uzelf te combineren met 
cadeaus voor uw kleintjes! Met uw cheques 
kunt u allerlei soorten kleding, boeken of 
speelgoed kopen! 



2



NEE
Uw cadeaucheque-account zal aan uw bestaande 
profiel worden toegevoegd. U kunt dus dezelfde 

Monizze-kaart blijven gebruiken.

Hoe werkt het als u in een winkel bent?
De betaalterminals van winkels die bij Monizze 
aangesloten zijn, zijn geprogrammeerd om uw 
cadeaucheques te aanvaarden. Als een winkel 

verschillende soorten cheques aanvaardt, 
hoeft u bij de kassa te verduidelijken met welke 

cheques u wilt betalen.

U zal binnenkort uw Monizze-kaart per 
post ontvangen. Volg dan de aanwijzin-
gen om uw kaart te activeren. Snel en 

eenvoudig!

Ja

Ontvangt u al andere extralegale voordelen van 
Monizze (maaltijd-, eco-, sport- en cultuur-, 
consumptiecheques of de coronapremie)?

Met Monizze 
opstarten



3.  
Meld u aan 
op myMonizze

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

Het saldo van uw 
cheques te raadplegen

Uw transactiehistoriek 
te raadplegen

De geldigheid van uw 
cheques te controleren

myMonizze

mymonizze.be 

Uw kaart te blokkerenToegang tot het Monizze 
Dealzz-platform te krijgen en 
daar goede deals te vinden



4.  
Download de 
Monizze-app
Dankzij de Monizze-app geniet u 24/7 van 
alle Monizze-diensten. De Monizze-app 
maakt het mogelijk: 

Een handelszaak in uw buurt 
te vinden waar uw Monizze-

kaart aanvaard wordt

Een melding te ontvangen 
zodra nieuwe cheques op uw 

kaart beschikbaar zijn

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

Een transactie van één soort cheque naar een andere transfereren
Als een ander saldo gedebiteerd is terwijl u met uw cadeaucheques wilde betalen, kunt u de Monizze-app gebruiken om een transactie 
te transfereren. Klik op het icoontje van de cheques in kwestie om de transactiehistoriek te openen. Selecteer een transactie en druk op 
“Overboeken naar een andere rekening.” Druk op het cadeau-icoontje en dan op “Bevestig transfer.”



Er bestaan twee mogelijkheden om uw cadeaucheques uit te geven:

A. In een winkel, met uw Monizze-kaart

Meer dan 30.000 handelszaken in België 
aanvaarden de Monizze-kaart. Ga naar de Monizze-
website of onze app om een winkel in uw buurt te 

vinden die uw cadeaucheques aanvaardt.

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

U kunt ook uw cadeaucheques gebruiken om op het 
Monizze Dealzz-platform aankopen te doen.Ter plaatse aankopen

www.monizze.be/nl/ter-plaatse-aankopen/
Online aankopen

www.monizze.be/nl/via-activ-of-online/

5.
Vind een handelszaak 
die uw cadeaucheques   
aanvaardt



6.
Monizze Dealzz

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

Ontdek het nu: 

Monizze Dealzz

dealzz.monizze.be



7. Hulp nodig?
Contacteer het Monizze-team:

 support@monizze.be

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




