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

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

Veel leesplezier!

Hallo,
Welkom bij Monizze!



De maaltijd-
cheque 1



 Snacks
Hebt u geen kantine op kantoor en geen moed om ‘s 
morgens zelf iets klaar te maken? Geen probleem: gebruik 
dan uw maaltijdcheques om een sandwich of andere snacks 
tijdens uw lunchpauze te gaan halen.

 Restaurant
Als u liever de tijd neemt om rustig van een maaltijd te 
genieten, kunt u uw collega’s, familie of vrienden trakteren op 
een avond in het restaurant.

 Supermarkten
Bent u een echte chef-kok, of vindt u het al moeilijk genoeg 
om uw toast niet te laten verbranden? Hoe getalenteerd u ook 
bent, u zal blij zijn dat u uw boodschappen in een supermarkt 
met uw maaltijdcheques kunt betalen.

 Kruideniers en andere kleine winkels
Als u liever de kleine winkeliers in uw wijk ondersteunt, 
komt dat helemaal goed uit. Kruidenierswinkels of 
gespecialiseerde zaken zoals bakkerijen, slagerijen of 
kaasmakerijen... Alle soorten voedselwinkels kunnen uw 
maaltijdcheques aanvaarden. 

 Dranken, met of zonder alcohol
Een maaltijd is niet compleet zonder iets te drinken. Daarom 
kunt u uw maaltijdcheques ook gebruiken voor allerlei 
soorten drankjes. Een ochtendkoffie, op een terras of op de 
weg naar kantoor, ofwel een pintje om te ontspannen aan het 
einde van de dag, in een café of thuis... U hebt geen excuses 
meer nodig om uzelf te verwennen. Drink met verstand!

Wat kunt u met maaltijdcheques kopen?
Maaltijdcheques kunnen gebruikt worden om allerlei levensmiddelen te kopen, van gerechten die 
klaar om te eten zijn tot ingrediënten die nog bereid moeten worden. Het is echter verboden om 
niet-voedingsproducten met maaltijdcheques te kopen, zelfs als het over keukengerei gaat.

Wat is een maaltijdcheque?
De maaltijdcheque is een extralegaal voordeel bedoeld om uw koopkracht te verhogen. 
Historisch gezien was dit voordeel bedoeld als compensatie voor het ontbreken van een kantine 
in sommige bedrijven. Daarom zijn sommige werkgevers begonnen een extra budget aan hun 
werknemers toe te kennen zodat ze tijdens hun middagpauze een gerecht zouden kunnen kopen. 
Maaltijdcheques kunnen dus enkel worden gebruikt voor voeding. U hoeft het echter niet enkel 
aan uw lunch uit te geven!
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NEE
Uw maaltijdcheque-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 

maaltijdcheques te aanvaarden. Als een winkel 
verschillende soorten cheques aanvaardt, 

hoeft u bij de kassa te verduidelijken met welke 
cheque 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 (eco-, cadeau- sport- & 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

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


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 
maaltijdcheques 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

https://apps.apple.com/be/app/mymonizze/id582957484?l=nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.monizze.app&hl=nl


Er bestaan twee mogelijkheden om uw maaltijdcheques uit te geven:

A. In een winkel of restaurant, 
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 
buurt te vinden die uw maaltijdcheques aanvaardt.

Bij het zoeken, kies voor het “maaltijd” 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 
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 “Maaltijd” product.

U kunt ook uw maaltijdcheques 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 maaltijdcheques  
aanvaardt

http://www.monizze.be/nl/ter-plaatse-aankopen/
http://www.monizze.be/nl/via-activ-of-online/


6.
Monizze Dealzz

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

Ontdek het nu: 

Monizze Dealzz

dealzz.monizze.be

https://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




