UW ECOCHEQUELIJST
CATEGORIE :

ECOLOGISCHE PRODUCTEN EN DIENSTEN

DUURZAAM OMGAAN MET ENERGIE EN WATER

ALLE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE ER SPECIFIEK OP GERICHT ZIJN OM WATER EN ENERGIE TE BESPAREN
↓ Ideeën ↓
> Waterbeluchters met debietregelaar
> Kranen met een ingebouwd systeem voor waterbesparing
> Spaardouchekoppen
> WC-spoelbakken met spaarknop en waterbesparende stortbakken
> Reservoirs voor recuperatie van regenwater
> Gazontegels met celstructuur en doorlaatbare tegels
> Thermostatische kranen en kleppen
> Hoogrendementsketels
> Warmtepompen
> Systemen voor afstelling van verwarming en domotica-installaties
> Toepassingen voor het beheer van energiebesparing (mobiel/
tablet)
> Apparaten die het energieverbruik registreren en meten
(warmtemeter)

Denk eraan!
Gebruik uw ecocheques voor de aankoop, plaatsing, herstel en onderhoud
van alle producten waarmee energie kan worden bespaard in woningen,
zoals verwarmingsketels

ALLE PRODUCTEN EN DIENSTEN OM WONINGEN TE ISOLEREN (THERMISCH EN AKOESTISCH)
↓ Ideeën ↓
> Producten voor de isolatie van waterleidingen
> Hoogrendementsglas en superisolerend dubbel glas
> Isolerende rolluiken
> Zonwering voor buiten en isolerende reflecterende folies
> Coatings en dakbedekkingen voor isolatie
> “Groene” daken
> Energie-audits via infraroodthermografie
> Tests voor luchtdichtheid
> Producten die specifiek zijn bedoeld voor akoestische isolatie
van woningen en bestaan uit natuurlijke isolatiematerialen
op basis van plantaardige en/of dierlijke vezels (houtwol,
hennepwol, vlaswol, gerecycleerd katoen, schapenwol, cellulose
in vlokken of in flexibele panelen, verenmatrassen)
> Dubbele wanden, vloeren en plafonds, scheidingswanden en
daken

Alle categorieën vindt u op www.myecocheques.be

UW ECOCHEQUELIJST
CATEGORIE :

ECOLOGISCHE PRODUCTEN EN DIENSTEN

DUURZAAM OMGAAN MET ENERGIE EN WATER

ALLE PRODUCTEN DIE UITSLUITEND WERKEN OP HERNIEUWBARE ENERGIE
OF DIE HERNIEUWBARE ENERGIE KUNNEN OPWEKKEN
↓ Ideeën ↓
> Fotovoltaïsche panelen
> Zonnepanelen
> Warmtepompen
> Waterverwarmers op zonne-energie
> Windturbines
> Apparaten die uitsluitend werken op zonne-energie zoals
rekenmachientjes, radio’s, uurwerken, toetsenborden, Bluetoothspeakers, zaklampen, …
> Mechanische uurwerken

Denk eraan!
Gebruik uw ecocheques voor de aankoop,, plaatsing, herstel en
onderhoud van alle producten voor huishoudelijk gebruik die
de productie van hernieuwbare energie mogelijk maken, zoals
fotovoltaïsche panelen, waterverwarmers op zonne-energie,
zonnepanelen, warmtepompen en windturbines, met inbegrip van
meters en transformatoren om deze producten aan te sluiten op het
elektriciteitsnet.

ENERGIEVRIENDELIJKE ELEKTRO

ALLE ELEKTRO-APPARATEN MET HET EUROPESE ENERGIELABEL VANAF A+
↓ Ideeën ↓
> Televisies
> Vaatwasmachines
> Koelkasten, vrieskasten en gecombineerde apparaten
> Wasmachines, droogkasten en gecombineerde apparaten
> Kookplaten, ovens en microgolfovens of
combinatieapparaten
> Dampkappen
> Ventilators en airco
> Verwarmingstoestellen voor lokalen en waterverwarmers
> Stofzuigers, elektrische lampen, verlichtingstoestellen en
LED-verlichting

Denk eraan!
Gebruik uw ecocheques voor de aankoop, plaatsing, herstel en
onderhoud van alle producten voor huishoudelijk gebruik, die
minstens beantwoorden aan de norm A+

Alle categorieën vindt u op www.myecocheques.be

UW ECOCHEQUELIJST
CATEGORIE :

ECOLOGISCHE PRODUCTEN EN DIENSTEN

PRODUCTEN EN DIENSTEN MET HET EUROPESE ECOLABEL

PRODUCTEN EN DIENSTEN MET HET EUROPESE ECOLABEL
↓ Ideeën ↓
HUISHOUDAPPARATEN:
> Televisies
> Warmtepompen
> Verwarmingssystemen (op water)
> Persoonlijke computers, draagbare computers en tablets
> Apparatuur voor beeldverwerking (printers, kopieerapparaten, …)
SCHOONMAAK EN HYGIËNE:
> Universele en sanitaire schoonmaakmiddelen (gel voor WC,
poetsmiddel voor ramen, …)
> Vaatwasmiddel
> Handwasmiddel
> Wasmiddel voor textiel
> Afspoelbare cosmeticaproducten (zeep, douchegel, scheerzeep, …)
> Producten voor baby’s
> Vaatwasmiddelen voor professioneel gebruik
> Wasmiddel voor textiel voor professioneel gebruik
> Absorberende hygiëneproducten (luiers, hygiënische doekjes,
tampons, borstvoedingskompressen …)
PAPIEREN PRODUCTEN:
> Kopieerpapier en tekenpapier
> Absorberend papier
> Krantenpapier
> Bedrukt papier
> Verwerkt papier, zoals briefomslagen en papieren kantoormateriaal
KLEDING:
> Alle soorten textiel, huishoudlinnen
HUIS EN TUIN:
> Harde bodembedekkingen (bijvoorbeeld tegels)
> Houten bodembedekkingen
> Verf en lak
> Matrassen
> Meubels
> Kranen en douchekoppen
> Toiletten en urinoirs
DIENSTEN:
> Kampeerterreinen
> Toeristische verblijven
SMEERMIDDELEN:
> Hydraulische oliën en vetten

Alle categorieën vindt u op www.myecocheques.be

UW ECOCHEQUELIJST
CATEGORIE :

ECOLOGISCHE PRODUCTEN EN DIENSTEN

BIOLOGISCHE PRODUCTEN

ALLE PRODUCTEN MET HET EU-LOGO VOOR BIOLOGISCHE PRODUCTIE
↓ Ideeën ↓
> Lichaamsverzorging en etherische oliën
> Biokruiden
> Biothee en -koffie
> Biobier en -wijn
> Biogroenten en -fruit
> Voedingssupplementen

ALLE PRODUCTEN MET HET BIOGARANTIE-LABEL
↓ Ideeën ↓
> Soep
> Vlees en charcuterie
> Sappen en limonades
> Eieren
> Voorverpakte groenten en fruit

ALLE PRODUCTEN GEKOCHT IN EEN BIOGARANTIE-WINKEL

Alle categorieën vindt u op www.myecocheques.be

UW ECOCHEQUELIJST
CATEGORIE :

ECOLOGISCHE PRODUCTEN EN DIENSTEN

MILIEUVRIENDELIJKE HOUTPRODUCTEN EN PAPIER
MET DE FSC- EN PEFC-LABELS

MILIEUVRIENDELIJKE HOUTPRODUCTEN EN PAPIER MET DE FSC- EN PEFC-LABELS
↓ Ideeën ↓
> Voorwerpen uit duurzaam geëxploiteerd hout, zoals
meubels, stoelen, kasten, tuinmeubels, …
> Aankoop van duurzaam geëxploiteerd hout, brandhout
en gecertificeerde pellets
> Afsluitingen en schermen, afsluitingen in bamboe met
label
> Parket, terrasplanken, gelaagde vloeren
> Aankoop van houtschors
> Keukengerei
> Speelgoed met PEFC-certificatie, tekenpotloden
> Tissues en luiers
> Papier

Alle categorieën vindt u op www.myecocheques.be

