
ALLE PRODUCTEN EN DIENSTEN OM WONINGEN TE 
ISOLEREN (THERMISCH EN AKOESTISCH)

ECOLOGISCHE PRODUCTEN
EN DIENSTEN

CATEGORIE:

Meer info op www.myecocheques.be

ALLE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE ER SPECIFIEK OP GERICHT 
ZIJN OM WATER EN ENERGIE TE BESPAREN

Bijvoorbeeld

DUURZAAM OMGAAN MET ENERGIE EN WATER

Denk eraan!

> Waterbeluchters met 
debietregelaar

> Kranen met een ingebouwd 
systeem voor waterbespa-
ring

> Spaardouchekoppen
> WC-spoelbakken met 

spaarknop en waterbespa-
rende stortbakken

> Reservoirs voor recuperatie 
van regenwater

> Gazontegels met celstruc-
tuur en doorlaatbare tegels

> Thermostatische kranen en 
kleppen

> Hoogrendementsketels

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

> Warmtepompen
> Systemen voor afstelling 

van verwarming en 
domotica-installaties

> Toepassingen voor het 
beheer van energiebespa-
ring (mobiel/tablet)

> Apparaten die het 
energieverbruik registre-
ren en meten (warmteme-
ter)

> Smart plugs

Bijvoorbeeld
> 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 
isolatiematerialenop 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

> Rolluiken, zonnekleppen en 
isolerende raamkozijnen



ECOLOGISCHE PRODUCTEN
EN DIENSTEN

CATEGORIE:

Meer info op www.myecocheques.be

ALLE PRODUCTEN DIE UITSLUITEND WERKEN OP HERNIEUWBARE 
ENERGIE OF DIE HERNIEUWBARE ENERGIE KUNNEN OPWEKKEN

Bijvoorbeeld

DUURZAAM OMGAAN MET ENERGIE EN WATER

Denk eraan!

ENERGIEVRIENDELIJKE ELEKTRO

> Fotovoltaïsche panelen
> Zonnepanelen
> Warmtepompen
> Waterverwarmers op 

zonne-energie
> Windturbines
> Apparaten die uitsluitend 

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 fotovolta-
ische panelen, waterverwarmers op zonne-energie, zonnepanelen, 
warmtepompen en windturbines, met inbegrip van meters en transfor-
matoren om deze producten aan te sluiten op het elektriciteitsnet.

werken op zonne-energie 
zoals rekenmachientjes, 
radio’s, uurwerken, 
toetsenborden, 
Bluetoothspeakers, 
zaklampen, …

> Mechanische uurwerken

ALLE ELEKTROAPPARATEN MET HET EUROPESE 
ENERGIELABEL

Huishoudelijke wasmachines 
en huishoudelijke 
was-droogcombinaties:  A

Huishoudelijke vaatwassers: 
ABC

Huishoudelijke gebruik 
(koelkasten, diepvriezers, 
combis): ABCD

Lichtbronnen (lampen en 
gloeilampen): ABCD 

Elektronische displays, met 
inbegrip van tv’s en monitoren: 
ABCDE

A
B
C
D
E
F
G

D

A+++

A++

A+

A
B
C
D

A+

ALLE ANDERE APPARATEN VALLEN 
NOG STEEDS ONDER HET OUDE 
ENERGIELABELNIEUWE ENERGIELABEL

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

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.
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ECOLOGISCHE PRODUCTEN
EN DIENSTEN

CATEGORIE:

Meer info op www.myecocheques.be

PRODUCTEN EN DIENSTEN MET HET EUROPESE ECOLABEL

PRODUCTEN EN DIENSTEN MET HET EUROPESE ECOLABEL

Bijvoorbeeld*
Toestellen
> Elektronische beeldschermen (o.a. televisietoestellen)

Schoonmaak en Hygiëne
> Schoonmaakproducten voor harde oppervlakken (zoals 

allesreinigers, sanitairreinigers en ruitenreinigers)
> Machineafwasmiddelen
> Afwasmiddelen
> Wasmiddelen
> Uitspoelbare cosmetische producten (zoals zeep, 

douchegel, scheerschuim)
> Professionele vaatwasmiddelen
> Professionele wasmiddelen
> Binnenschoonmaakdiensten
> Absorberende hygiëneproducten (zoals luiers, 

maandverband, tampons, borstkompressen)

Papierproducten
> Grafisch papier en tissuepapier
> Bedrukt papier, kantoormateriaal van papier en 

draagtassen van papier

Kleding
> Textiel voor kleding, bedlinnen en interieurtextiel
> Schoenen

Huis en Tuin
> Groeimedia en bodemverbeteraars
> Harde vloerbedekking (zoals tegels)
> Vloerbedekkingen op hout-, kurk- of bamboebasis
> Verven en vernissen
> Matrassen
> Meubels

Smeermiddelen
> Hydraulische oliën en vetten

Toeristische diensten
> Toeristische accommodaties (waaronder ook 

kampeerterreinen)

* Alle producten onder voorbehoud van beschikbaarheid op de Belgische markt.



ECOLOGISCHE PRODUCTEN
EN DIENSTEN

CATEGORIE:

Meer info op www.myecocheques.be

ALLE PRODUCTEN MET HET EU-LOGO VOOR BIOLOGISCHE PRODUCTIE

Bijvoorbeeld
> Lichaamsverzorging en etherische oliën
> Biokruiden
> Biothee en -ko�e
> Biobier en -wijn
> Biogroenten en -fruit
> Voedingssupplementen

BIOLOGISCHE PRODUCTEN

ALLE PRODUCTEN MET HET BIOGARANTIE-LABEL

Bijvoorbeeld
> Soep
> Vlees en charcuterie
> Sappen en limonades
> Eieren
> Voorverpakte groenten en fruit

ALLE PRODUCTEN GEKOCHT IN EEN BIOGARANTIE-WINKEL

Biologische landbouw - Voedingsproducten



BIOLOGISCHE PRODUCTEN

ECOLOGISCHE PRODUCTEN
EN DIENSTEN

CATEGORIE:

Meer info op www.myecocheques.be

ALLE PRODUCTEN VAN DE ZEE MET HET MSC-LABEL

ALLE PRODUCTEN MET HET ECOGARANTIE-LABEL

ALLE PRODUCTEN MET HET COSMEBIO-LABEL DIE OVER EEN
“BIO”-LOGO BESCHIKKEN

Biologische landbouw - Voedingsproducten

Cosmetica-, hygiëne- en verzorgings-, onderhoudsproducten



ECOLOGISCHE PRODUCTEN
EN DIENSTEN

CATEGORIE:

Meer info op www.myecocheques.be

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

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

Bijvoorbeeld
> 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

BIOLOGISCHE PRODUCTEN

ALLE TEXTIELPRODUCTEN MET HET GOTS-LABEL

Textielproducten



DUURZAME MOBILITEIT
EN VRIJE TIJD

CATEGORIE:

Meer info op www.myecocheques.be

ALLE FIETSEN, SPEED PEDELECS, ELEKTRISCHE SCOOTERS, STEPS, 
ÉÉNWIELERS, HOVERBOARDS & HUN TOEBEHOREN

Bijvoorbeeld
> Fietsen
> Elektrische fietsen
> Zonder motor of met elektrische motor steps, 

éénwielers en hoverboards
> Speed pedelecs
> Elektrische scooters
> Toebehoren zoals helmen, reflecterende kledij, 

kinderzitjes voor de fiets, fietsendragers, gps voor 
fietsen, drinkbussen, pompen en fietscompressors, 
handschoenen en beschermingen voor steps

> Fietsaanhangwagens en fietskarren voor kinderen
> Step of fietsoverkappingen en hangsloten

MILIEUVRIENDELIJKE EN DUURZAME MOBILITEIT

Denk eraan!
Gebruik uw ecocheques voor het aankopen, huren, 
herstellen, aankopen van wisselstukken en onderhouden 
van fietsen, elektrische fietsen, speed pedelecs, steps, 
éénwielers, hoverboards en elektrische scooters.

Bijvoorbeeld
> Aankoop van vervoerbewijzen of abonnementen voor 

het openbaar vervoer
> Verplaatsing met autocar
> Het huren van stadsfietsen
> Gedeeld personenvervoer zoals auto’s zonder chau�eur

Denk eraan!
Koop uw schoolabonnementen met uw ecocheques.

Abonnementen voor woon-werkverkeer, waarvoor
werknemers reeds genieten van een tussenkomst van
hun werkgever, kunnen niet worden betaald met de
ecocheques.

OPENBAAR VERVOER (MET UITSLUITING VAN WOON-
WERKABONNEMENTEN), AUTOCAR, ALSOOK GEDEELD
PERSONENVERVOER ZONDER CHAUFFEUR



DUURZAME MOBILITEIT
EN VRIJE TIJD

CATEGORIE:

Meer info op www.myecocheques.be

CURSUSSEN ECODRIVING

MILIEUVRIENDELIJKE EN DUURZAME MOBILITEIT

DUURZAAM TUINIEREN

Bijvoorbeeld
> Bomen en planten
> Struiken
> Bloembollen

Bijvoorbeeld
> Aankoop, plaatsing en herstel van individuele 

oplaadpalen voor elektrische voertuigen, zoals auto’s, 
fietsen en scooters

> Aankoop van kabels, specifiek bedoeld voor het 
opladen

> Abonnementen op oplaaddiensten voor elektrische 
auto’s, fietsen en scooters en voor hybride auto’s.

Bijvoorbeeld
> Alle cursussen die specifiek zijn bedoeld 

voor ecodriving .

ALLE TOEBEHOREN EN ABONNEMENTEN VOOR OPLAADPUNTEN 
VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

BOMEN EN PLANTEN

De kosten van het elektriciteitsverbruik kunnen niet
worden betaald met de ecocheques.

> Zaaigoed
> Gazon op rol



DUURZAME MOBILITEIT
EN VRIJE TIJD

CATEGORIE:

Meer info op www.myecocheques.be

ALLE PRODUCTEN DIE SPECIFIEK GERICHT ZIJN OP HET ONDERHOUD VAN 
DE TUIN (MET UITSLUITING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN DIE NIET 
BEANTWOORDEN AAN DE TOEPASSELIJKE EUROPESE VERORDENINGEN)*

DUURZAAM TUINIEREN

ECOTOERISME

ALLE ELEKTRISCHE (MET INBEGRIP VAN HUN BATTERIJEN) 
OF NIET GEMOTORISEERDE TUINGEREEDSCHAPPEN

Bijvoorbeeld
> Klein handgereedschap zoals snoeischaren, pootstokken, 

scho�els, …
> Niet gemotoriseerd materiaal zoals kruiwagens, 

tuinslangen, gieters, emmers, herbruikbare zakken voor 
tuinafval, tuinhandschoenen, laarzen, kniematjes, …

> Grasmaaiers en elektrische robotmaaiers
> Elektrische grastrimmers en heggenscharen
> Elektrische batterijen voor tuingereedschappen

Bijvoorbeeld
> Hotels
> Gastenkamers en 

plattelandsverblijven
> Jeugdherbergen
> Campings

ALLE TOERISTISCHE INFRASTRUCTUUR GELEGEN IN BELGIË MET 
HET LABEL “GROENE SLEUTEL”

> Locaties voor 
evenementen, 
conferenties en 
attracties

> Festivals

Bijvoorbeeld
> Meststo�en voor gazon met biogarantie
> Onkruidverdelgers met de 2 erkende biolabels
> Teelaarde, compost en compostversneller
> Producten met het Europese Ecolabel

Turf en gewasbeschermingsmiddelen die niet beantwoorden 
aan de toepasselijke Europese verordeningen mogen niet 
met ecocheques worden betaald.

* Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad en van Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de 
biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft, meer bepaald bijlage 1: meststo�en, bodemverbeteringsmiddelen en 
nutriënten bedoeld in artikel 3, § 1, en in artikel 6 quinquies, § 2.



KORTE KETEN
CATEGORIE:

Meer info op www.myecocheques.be

LAND- EN TUINBOUWPRODUCTEN DIE IN DE KORTE KETEN 
WORDEN VERKOCHT

ABONNEMENTEN EN AANSLUITINGEN VOOR VOLKSTUINEN

Voorbeelden van verkooppunten:
> hoeves of hoevewinkels, al dan niet op het bedrijf gelegen;
> automaten;
> zelfpluk;
> boerenmarkten;
> afhaalpunten van groentenabonnementen;
> webwinkels;
> coöperaties;
> buurderijen.

LAND- EN TUINBOUWPRODUCTEN DIE IN DE KORTE KETEN WORDEN 
VERKOCHT DOOR HOUDERS VAN DE LICENTIES “RECHT VAN BIJ DE 
BOER” EN “EN DIRECT DE LA FERME”. DEZE LICENTIEHOUDERS  
KUNNEN WORDEN HERKEND AAN DE HAND VAN ONDERSTAANDE 
LOGO’S, ERKEND DOOR DE VLAM EN APAQ-W.

ABONNEMENTEN EN AANSLUITINGEN VOOR VOLKSTUINEN



HERGEBRUIK, RECYCLAGE
& AFVALPREVENTIE

CATEGORIE:

Meer info op www.myecocheques.be

ALLE PRODUCTEN

AANKOOP TWEEDEHANDSPRODUCTEN

Bijvoorbeeld
> Kleding
> Schoenen
> Leerwaren zoals 

handtassen, riemen, 
schooltassen, …

> Sto�en voor meubilair en 
decoratie, zoals 
tafelkleden, lakens, 
dekens, …

> Meubels en 
decoratieartikels zoals 
kaders, spiegels, vazen, …

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

> Matrassen en 
hoofdkussens

> Boeken
> Speelgoed en 

spelconsoles
> Materiaal voor baby’s 

zoals buggy’s en 
kinderwagens, 
flessenwarmers, …

> Vaatwerk/bestek

ALLE ELEKTROAPPARATEN MET HET EUROPESE 
ENERGIELABEL

Huishoudelijke wasmachines 
en huishoudelijke 
was-droogcombinaties:  A

Huishoudelijke vaatwassers: 
ABC

Huishoudelijke gebruik 
(koelkasten, diepvriezers, 
combis): ABCD

Lichtbronnen (lampen en 
gloeilampen): ABCD 

Elektronische displays, met 
inbegrip van tv’s en monitoren: 
ABCDE

A
B
C
D
E
F
G

D

A+++

A++

A+

A
B
C
D

A+

ALLE ANDERE APPARATEN VALLEN 
NOG STEEDS ONDER HET OUDE 
ENERGIELABELNIEUWE ENERGIELABEL

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

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.
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Bijvoorbeeld
> Huur van materiaal voor de organisatie  

van thuisfeestjes
> Huur van gereedschap op websites die 

verschillende materiaal aanbieden in 
huur

> Huur van ceremoniële kleding

HERGEBRUIK, RECYCLAGE
& AFVALPREVENTIE

CATEGORIE:

Meer info op www.myecocheques.be

ALLE KLEINE ELEKTRO

AANKOOP TWEEDEHANDSPRODUCTEN

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

Bijvoorbeeld
> Keukenapparaten zoals 

waterketels, broodroosters, 
elektrischemessen, mixers, ...

> Badkamertoestellen zoals 
elektrische tandenborstels, 
elektrische scheerapparaten, 
elektrische epileerapparaten, 
stijltangen, ...

> Andere apparaten zoals 
draagbare computers, 
tablets, computeraccessoi-
res, audio- en videoappara-
ten, MP3-lezers,elektronisch 

speelgoed, vaste telefoons 
en gsm’s, opladers, 
elektrisch gereedschap, 
uurwerken, ...

> Gereviseerde ICT-appara-
tuur *: na verkoop geretour-
neerde producten (produc-
ten onder garantie met 
storingen, stoten of 
krassen) die gereviseerd en 
hersteld zijn voordat zij 
tweedehands en gerevi-
seerd worden verkocht.

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

*Informatie- en communicatietechnologieën (ICT)

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/ 



HERGEBRUIK, RECYCLAGE
& AFVALPREVENTIE

CATEGORIE:

Meer info op www.myecocheques.be

AANKOOP VAN PRODUCTEN DIE SPECIFIEK BESTEMD
ZIJN VOOR HERGEBRUIK OF COMPOSTERING

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

Bijvoorbeeld
> Herlaadbare batterijen 

en hun oplader
> Bewaardozen en 

brooddozen
> Drinkbussen, reisbekers 

en thermosflessen met 
beker

> Sodamachines, hun 
navulling en toebehoren

> Filterkara�en en 
filterkranen en hun filters

> Wasbare luiers
> Composteerbakken
> Wormenbak
> Bestekken, ko�e- 

roerstaafjes, rietjes, vaat- 
werk en bakjes die in de 
oven gaan en eetbaar zijn



HERGEBRUIK, RECYCLAGE
& AFVALPREVENTIE

CATEGORIE:

Meer info op www.myecocheques.be

HERSTELLINGEN

Bijvoorbeeld
> Kleding
> Schoenen
> Leerwaren zoals handtassen, portefeuilles, riemen, 

schooltassen, leren reistassen, …
> Elektro, elektronische apparaten en 

computerapparatuur
> Brillen, juwelen en uurwerken
> Meubels

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 �lters met ecocheques betaald worden

Herstellingen van apparaten, uitgerust met 
niet-elektrische motoren, kunnen niet worden betaald 
met de ecocheques
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