Lijst van de producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden

Alle producten en diensten die er specifiek op gericht zijn om
water en energie te besparen
Alle producten en diensten om woningen te isoleren (thermisch en
akoestisch)
Alle producten die uitsluitend werken op hernieuwbare
energie of die hernieuwbare energie kunnen opwekken

Energievriendelijke elektro
Alle elektroapparaten met het nieuwe Europese
energielabel 2021:
- Koelapparaten voor huishoudelijk gebruik van klassen A, B, C
of D
- Huishoudelijke vaatwassers van klassen A, B of C
- Huishoudelijke wasmachines en huishoudelijke
was-droogcombinaties van klasse A
- Elektronische beeldschermen, met inbegrip van televisies en
schermen van klassen A, B, C, D of E
- Lichtbronnen van klassen A, B, C of D
Alle andere elektrische apparaten met een Europees energielabel
van klassen A+, A++, A+++
- Alle elektrische apparaten, met uitzondering van lichtbronnen,
die vóór 1 november 2020 op de markt werden gebracht met
het Europees energielabel van klassen A+, A++ of A+++ en die
tot 30 november 2021 verkocht mogen worden
- Lichtbronnen die vóór 1 september 2021 op de markt werden
gebracht met het Europees energielabel van klassen A+ of A++
en die tot 28 februari 2023 verkocht mogen worden

Producten en diensten met het
Europese ecolabel
Biologische producten
Biologische landbouw - Voedingsproducten
Alle producten met het EU-logo voor biologische productie
Alle producten met het Biogarantie-label
Alle producten gekocht in een Biogarantie-winkel
Alle producten van de zee met het MSC-label

Cosmetica-, hygiëne- en verzorgings-, onderhoudsproducten
Alle producten met het Ecogarantie-label
Alle producten met het COSMEBIO-label die over een
“bio”-logo beschikken

Textielproducten

Alle textielproducten met het GOTS-label

Milieuvriendelijke houtproducten en
papier met de FSC- of PEFC labels

Milieuvriendelijke en duurzame mobiliteit
Alle fietsen, speedpedelecs, steps, eenwielers, hoverboards,
zonder motor of met elektrische motor, en alle elektrische
scooters & toebehoren
Openbaar vervoer (met uitsluiting van woon-werkabonnementen), autocar, alsook gedeeld personenvervoer zonder
chauffeur
Cursussen ecodriving
Alle toebehoren en abonnementen voor oplaadpunten voor
elektrische voertuigen

Duurzaam tuinieren
Bomen en planten
Alle producten die specifiek gericht zijn op het
onderhoud van de tuin (met uitsluiting van turf
en gewasbeschermingsmiddelen die niet
beantwoorden aan de toepasselijke Europese
verordeningen)
Alle elektrische tuingereedschappen (met inbegrip van hun
batterijen) en alle niet gemotoriseerde tuingereedschappen
Abonnementen en aansluitingen voor volkstuinen

Ecotoerisme
Alle toeristische infrastructuur gelegen in België
met het label “groene sleutel”

Green Key
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Water en energiebesparing

HERGEBRUIK, RECYCLAGE &
AFVALPREVENTIE

DUURZAME MOBILITEIT & VRIJE TIJD
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ECOLOGISCHE PRODUCTEN & DIENSTEN

Aankoop tweedehandsproducten
Alle producten met uitsluiting van apparaten met
niet-elektrische motoren
Alle elektro met het Europese energielabel zoals gedefinieerd
in de rubriek “energievriendelijke elektro”
Alle kleine elektro

Huur van producten die beantwoorden aan
dezelfde voorwaarden als de aankoop van
tweedehandsproducten
Aankoop van producten die specifiek bestemd
zijn voor hergebruik of compostering
Gerecycleerde producten, Producten uit
gerecycleerd of recuperatiemateriaal,
Composteerbare en biologisch afreekbare
producten
Herstellingen
Alle herstellingen van producten met uitsluiting van
apparaten met niet-elektrische motoren

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 informatie op
www.myecocheques.be
Een vraag over een product?
Stuur die naar info@myecocheques.be
Update van de lijst: 09/2021
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