CATEGORIE:

HERGEBRUIK, RECYCLAGE
& AFVALPREVENTIE

AANKOOP TWEEDEHANDSPRODUCTEN
ALLE PRODUCTEN

Bijvoorbeeld
> Kleding
> Schoenen
> Leerwaren zoals
handtassen, riemen,
schooltassen, …
> Stoffen voor meubilair en
decoratie, zoals
tafelkleden, lakens,
dekens, …
> Meubels en
decoratieartikels zoals
kaders, spiegels, vazen, …

> Matrassen en
hoofdkussens
> Boeken
> Speelgoed en
spelconsoles
> Materiaal voor baby’s
zoals buggy’s en
kinderwagens,
flessenwarmers, …
> Vaatwerk/bestek

Producten uit einde reeks en toonzaalmodellen kunnen
niet worden aangekocht met de ecocheques.

ALLE ELEKTROAPPARATEN MET HET EUROPESE
ENERGIELABEL

ALLE ANDERE APPARATEN VALLEN NOG
STEEDS ONDER HET OUDE ENERGIELABEL

NIEUWE ENERGIELABEL

A
B
C
D
E
F
G

D

Huishoudelijke wasmachines en huishoudelijke was-droogcombinaties: A

A

Huishoudelijke
vaatwassers: ABC

A
B
C

Huishoudelijke gebruik
(koelkasten, diepvriezers, combis): ABCD
Elektronische displays,
met inbegrip van tv’s
en monitoren: ABCDE

A
B
C
D

A
B
C
D
E

Alle andere toestellen zonder nieuwe Europese
energielabel zoals bijvoorbeeld: huishoudelijke
droogkasten, lampen, oven ...: enkel A+, A++ en
A+++

A+++
A++
A+
A
B
C
D

A+

Lichtbronnen (lampen/gloeilampen): Klassen A, B, C
of D. Lampen en gloeilampen die vóór 1/09/2021 op
de markt zijn gebracht, met nog het vroegere
energielabel A+ of A++ mogen nog verkocht worden
met ecocheques tot 28/02/2023.
Stocks: bv. TVs, koelapparaten, vaatwassers, was(-droog)machines
die vóór 1 november 2020 in de handel zijn gebracht en enkel het
oude energielabel dragen, mogen nog tot 30 november 2021 met
ecocheques worden aangekocht vanaf A+, A++ en A+++

Meer info op www.myecocheques.be

CATEGORIE:

HERGEBRUIK, RECYCLAGE
& AFVALPREVENTIE

AANKOOP TWEEDEHANDSPRODUCTEN
ALLE KLEINE ELEKTRO
Bijvoorbeeld
> Keukenapparaten zoals
waterketels, broodroosters,
elektrischemessen, mixers, ...
> Badkamertoestellen zoals
elektrische tandenborstels,
elektrische scheerapparaten,
elektrische epileerapparaten,
stijltangen, ...
> Andere apparaten zoals
draagbare computers,
tablets, computeraccessoires, audio- en videoapparaten, MP3-lezers,elektronisch

speelgoed, vaste telefoons
en gsm’s, opladers,
elektrisch gereedschap,
uurwerken, ...
> Gereviseerde ICT-apparatuur *: na verkoop geretourneerde producten (producten onder garantie met
storingen, stoten of
krassen) die gereviseerd en
hersteld zijn voordat zij
tweedehands en gereviseerd worden verkocht.

*Informatie- en communicatietechnologieën (ICT)

Apparaten, uitgerust met niet-elektrische motoren,
kunnen niet worden aangekocht met de ecocheques
Retourzendingen van klanten en showmodellen kunnen niet
worden gekocht met ecocheques.

Denk eraan!

Geef een nieuw leven aan je kapotte elektrische toestellen. Breng ze naar een Recupel-punt.
Meer weten op: https://www.recupel.be/nl/

HUUR VAN PRODUCTEN DIE BEANTWOORDEN AAN
DEZELFDE VOORWAARDEN ALS DE AANKOOP VAN
TWEEDEHANDSPRODUCTEN

Bijvoorbeeld
> Huur van materiaal voor de organisatie
van thuisfeestjes
> Huur van gereedschap op websites die
verschillende materiaal aanbieden in
huur
> Huur van ceremoniële kleding

Meer info op www.myecocheques.be

CATEGORIE:

HERGEBRUIK, RECYCLAGE
& AFVALPREVENTIE

AANKOOP VAN PRODUCTEN DIE SPECIFIEK BESTEMD
ZIJN VOOR HERGEBRUIK OF COMPOSTERING

Bijvoorbeeld
> Herlaadbare batterijen
en hun oplader
> Bewaardozen en
brooddozen
> Drinkbussen, reisbekers
en thermosflessen met
beker
> Sodamachines, hun
navulling en toebehoren

> Filterkaraffen en
filterkranen en hun filters
> Wasbare luiers
> Composteerbakken
> Wormenbak
> Bestekken, koffieroerstaafjes, rietjes, vaatwerk en bakjes die in de
oven gaan en eetbaar zijn

AANKOOP VAN GERECYCLEERDE PRODUCTEN OF PRODUCTEN
BESTAANDE UIT GERECYCLEERD OF RECUPERATIEMATERIAAL,
COMPOSTEERBAAR OF BIOLOGISCH AFBREEKBAAR MATERIAAL

Bijvoorbeeld
> 100% gerecycleerd papier
> Meubels op basis van 100% gerecycleerde
houtvezels (MDF)
> Textiel in 100% gerecycleerd polyester
> Houtpellets
> Teelaarde, compost, humus

Meer info op www.myecocheques.be

CATEGORIE:

HERGEBRUIK, RECYCLAGE
& AFVALPREVENTIE

HERSTELLINGEN

ALLE HERSTELLINGEN VAN PRODUCTEN MET UITSLUITING VAN
APPARATEN MET NIET-ELEKTRISCHE MOTOREN

Bijvoorbeeld
> Kleding
> Schoenen
> Leerwaren zoals handtassen, portefeuilles, riemen,
schooltassen, leren reistassen, …
> Elektro, elektronische apparaten en
computerapparatuur
> Brillen, juwelen en uurwerken
> Meubels
Herstellingen van apparaten, uitgerust met
niet-elektrische motoren, kunnen niet worden betaald
met de ecocheques

01/09/2021

ALGEMENE TOELICHTING:
Voor elk product kan in voorkomend geval ook de huur, de plaatsing, het onderhoud, de herstelling en
de filters met ecocheques betaald worden

Meer info op www.myecocheques.be

