AANSLUITINGSAANVRAAG

Per e-mail, fax of met de post terug te sturen naar:
Edenred NV, Dienst Aansluitingen, Herrmann Debrouxlaan 54 b 5 - 1160 Brussel
Fax: 02/678.28.22, E-mail: affiliateadmin-BE@edenred.com
Ondergetekende heeft kennis genomen van de algemene voorwaarden op de 3de pagina van dit document. Hij aanvaardt deze voorwaarden
en verbindt zich er formeel toe ze in acht te nemen. Hij verzoekt om tegen die voorwaarden te worden aangesloten bij het TICKET
ECOCHEQUE®-systeem. Als dekking voor de verwerkingskosten zal een bedrag van 3% worden ingehouden op de totale waarde van de
terugbetaalde cheques.

MAATSCHAPPELIJKE NAAM:………………………………………………………………………………… JURIDISCHE VORM: p nV p BVBa p VZW p andere:……………………
Geldig vertegenwoordigd door p Dhr. / p Mevr. Naam:……………………………………………………………… Voornaam: ……………………………………………………………………………
Functie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… nr:………… Bus: …………… Postcode:……………………………
Gemeente:………………………………………………………………………………………… Tel.:………………………………………………………… Fax: ………………………………………………………
Ondernemingsnummer (BTW) : BE - 0

-

-

p Niet BTW-plichtig. E-mail :……………………………………………………………………………

COMMERCIËLE BENAMING (van de handelszaak):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… nr:………… Bus: …………… Postcode:……………………………
Gemeente:……………………………………………………………………………………………… Tel. :…………………………………………………………………………………………………………………
Contactpersoon p Dhr. / p Mevr. Naam:…………………………………………………………………………………… Voornaam: ……………………………………………………………………………
Functie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………… Website:………………………………………………………………………………………………………
Facebook : www.facebook.com/………………………………………………………………………………………… Twitter : @………………………………………………………………………………
Ondergetekende is franchisehouder: p ja p nee / Zo ja, van de groep:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Ondergetekende bezit meerdere winkels: p ja p nee / Zo ja, gelieve de lijst van de winkels toe te voegen zodat we onze begunstigden hiervan kunnen inlichten.
Ondergetekende verbindt zich ertoe om de TICKET ECOCHEQUE® enkel te aanvaarden als betaling voor ecologische producten
en/of diensten die zijn opgenomen in de lijst in bijlage van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 die binnen de Nationale
Arbeidsraad werd gesloten en desgevallend werd geactualiseerd, met uitsluiting van alle andere goederen, waarden of diensten.
De ondergetekende verbindt zich zowel in zijn naam als in naam en voor rekening van zijn aangestelden, agenten, voor wie hij garant
staat. Hij verbindt zich ertoe om hen in die zin op te leiden/in te lichten.
ALGEMENE FINANCIËLE GEGEVENS (Contactpersoon voor de terugbetaling):
p Dhr. / p Mevr. Naam:………………………………………………………………………………… Voornaam:………………………………………………………………………………………………
Tel. :……………………………………………………………………………………………………………… Fax:…………………………………………………………………………………………………………
E-mail* :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Taal p FR / p NL
*Onmisbaar om u alle informatie te communiceren, juridisch e.a.
IBAN :

BIC :

Begunstigde van de rekening : ………………………………………………

Ondergetekende verbindt zich ertoe om EDENRED BELGIUM NV (Divisie TICKET ECOCHEQUE®) onmiddellijk in te lichten over
elke verandering van de bovenstaande gegevens. De nodige documenten zijn beschikbaar op www.edenred.be, op telefonische
aanvraag of via e-mail.
Opgemaakt te ……………………………………………………………………… … … … … … … … … ,

Handtekening van de vertegenwoordiger en stempel van de zaak:

de … ……..…. / …….. …….. / 20 …….... ……....

Belgium NV - Herrmann - Debrouxlaan 54 b.5 - 1160 Brussel • RPM Brussel - BE 0407 034 269 •  02/678 28 11 - 7 02/678 28 28 - www.edenred.be

AANGEBODEN DIENSTEN/PRODUCTEN

Opdat de begunstigden van ecocheques u gemakkelijk zouden vinden!

BELANGRIJK :

gelieve de producten en/of diensten die u
aanbiedt en die met ecocheques betaald

De TICKET ECOCHEQUE® dient voor de aankoop van ecologische
producten (isolatie, compost, waterbespaarders, fietsen, …)
en gecertificeerde producten met de volgende labels:
Europees label
voor biovoeding.

kunnen worden zorgvuldig aan te vinken.
Via deze categorieën kunnen de begunstigden van
Ticket EcoCheque® uw zaak in onze zoekmotor en
onze mobiele app Ticket Finder terugvinden.
Als u in de toekomst andere diensten of producten
verkoopt, gelieve ons dan te contacteren zodat uw
gegevens steeds actueel blijven in onze databank.
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Europees label toegekend
aan ecologisch
ontwikkelde producten.
Labels voor houten producten
of voor houten producten
afkomstig uit duurzaam
beheerde bossen.

Europees label
voor toeristische
attracties en hotels.

Het energie-etiket.

SOORT PRODUCTEN: vink het (of de) vakje(s) aan dat(die) overeenstemt/stemmen met uw activiteit:
m Biovoeding:
o Voedingswaren die het Europees biolabel dragen (zie hierboven).
m Bouw: p Product (aankoop) p dienst (plaatsing)
o Klusjes: producten die het Europees ecolabel dragen (zie hierboven):
tegels, lijm, kleurstoffen, smeermiddel, ...
o Schilderwerk: verf en toebehoren met het Europees ecolabel
(zie hierboven).
o Passief huis:
p Aankoop in nieuwe staat.
p Bouw.
p Totale of gedeeltelijke renovatie van een onroerend goed teneinde
het te verbouwen in een passief huis.
o
Waterdoorlatende tegels.

m Tuinieren:
o Bomen, planten, bollen, zaadjes, potgrond, bio-meststoffen, ...
o Gereedschap zonder motor.
o
Aankoop en plaatsing van grastegels.
o Compostbak of -vat.
m Textiel: producten met het Europees ecolabel (zie hierboven):
o Lakens, dekbedden, overtrekken, badhanddoeken, gordijnen, meubelbekleding…
o Wasbare luiers.
m Hifi-video: producten met het Europees ecolabel (zie hierboven):
o Televisie (A+ en hoger).
mH
 uishoudtoestellen producten met minstens
het Europese energielabel (zie hierboven): p Product (aankoop) p dienst (plaatsing)
o A++:
p Huishoudelijke afwasmachines.
p Koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan.
p Huishoudelijke wasmachines, droogtrommels en combinaties daarvan.
o A+:
p Ruimteverwarmingstoestellen en warmwatertoestellen. p Ovens. p Afzuigkappen.
o B:
p Stofzuigers. p Elektrische lampen, waaronder ledverlichting.
o  Sodamachines:
p
Aankoop. p
Toebehoren. p
Navullingen.

m Energie:
o Energiebesparing: p Product (aankoop) p dienst (plaatsing)
p Verwarmingsketels:
p Aankoop van hoogrendementsketels.
p Onderhoud verwarmingsketel.
p Plaatsing van een meter op de centrale verwarmingsinstallatie
met thermostatische kranen of van een timer-thermostaat.
p Systemen voor warmteregeling.
p Installatie van alle andere geothermische
energieproductiesystemen.
p Isolatiemateriaal.
m Mobiliteit:
o Cursussen ecodriving.
p  Aankoop van apparaten die consumenten bewust maken van hun
o Tweewielers:		
energieverbruik en apparaten die de energie registreren en meten.
p F ietsen:
p Aankoop en plaatsing van beheerssystemen voor ventilatie van woningen,
p Aankoop. p Onderhoud. p Toebehoren. p
Verhuur.
die voldoen aan de norm NBN 50-001 types C (met vraagsturing)
p E lektrische fietsen:
en D (met warmteterugwinning).
p Aankoop. p Onderhoud. p Toebehoren. p
Verhuur.
p
Luchtdichtheidstests.
p E lektrische scooters:
p Energie-audit van de woning.
p Aankoop. p Onderhoud. p Toebehoren. p
Verhuur.
p  Audits via infraroodthermografie.
p
Diensten voor de terbeschikkingstelling van - al dan niet elektrische - deelfietsen.
p Dubbele beglazing.
o Vierwielers:		
p  Hoogrendementsglas (U-waarde van maximum 0,8).
p Plaatsing van roetfilters in personendieselwagens met bouwjaar tot en met 2005.
p Veluxen.
p Plaatsing van een LPG-installatie in personenwagens.
p Verlichting: spaarlampen, fluolampen, LED-lampen.
p
Diensten voor de terbeschikkingstelling van - al dan niet elektrische -deelauto’s
p Batterijen.
zonder chauffeur.
p Heroplaadbare batterijen en oplaadtoestellen.
p
Aankoop en plaatsing van herlaadpalen om een elektrisch voertuig op te laden.
o Hernieuwbare energie: p Product (aankoop) p dienst (plaatsing)
o Biljetten voor het openbaar vervoer: met uitzondering van abonnementen:
p Aankoop en plaatsing van fotovoltaïsche panelen.
p De Lijn. p NMBS. p MIVB. p TEC.
p
Zonnecollectoren.
o Verplaatsingen met de autocar.
o Thalys, Eurostar (enkel via reisagentschappen).
Windturbines.
p
p Installatie van een systeem van waterverwarming
m  Toeristische infrastructuur in België met het ‘Groene Sleutel’-label
door middel van zonne-energie.
(jeugdherbergen, gastenkamers, B&B, campings, attracties, vakantiecentra…)
p
Warmtepompen.
m Hotels:
mW
 aterbesparing: p Product (aankoop) p dienst (plaatsing)
p  Met het label Groene Sleutel (zie hierboven). p Met het Europees ecolabel (zie hierboven).
o Recuperatietank voor regenwater.
m
D

rogisterij:
o Spaardoucheknop.
p Van papier afgeleide producten met FSC of PEFC label (zie hierboven): keukenrol,
o Hulpstuk voor waterbesparing op kranen.
zakdoekjes, toiletpapier, …
o Spoelbak voor toiletten met spaarknop.
p Schoonmaak- of onderhoudsmiddelen met het Europees ecolabel (zie hierboven):
mH
 outen producten met FSC of PEFC label (zie hierboven):
detergent, afwasmiddel, allesreiniger, …
o Houtstronken.
m
L

ichaamsverzorging:
producten met het Europees ecolabel (zie hierboven): shampoo,
o Houtpellets.
zeep, crèmespoeling, crèmes, badolie, ...
o Speelgoed voor binnen en buiten.
o Tuinmeubelen: tafels, stoelen,
m PAPIERWAREN: producten met het FSC, PEFC label of Europees ecolabel (zie hierboven).
zitbanken, tuinhuisjes, portieken, schommel, ...
m Tweedehands:
o Meubilair voor binnen.
p
Boeken. p
Meubilair. p
Kleding.
o P lanken, parket, paaltjes, hekken, sierhekken, terrastegels, ...

ALGEMENE AANSLUITINGSVOORWAARDEN
1. Wijze van aansluiting
De N.V. EDENRED BELGIUM (divisie TICKET ECOCHEQUE®), hierna EDENRED genoemd, beschikt vrij over de aanvaarding of de weigering van elke aanvraag tot aansluiting en is
er in geen geval toe gehouden haar beslissing te rechtvaardigen.
2. Voorwerp van de aansluiting
De aansluiting geeft de toegelaten AANGESLOTENE, hierna genoemd “PARTNER”, het recht, binnen de grenzen en op de hierna vermelde voorwaarden,
- melding te maken van zijn aansluiting tot het systeem TICKET ECOCHEQUE®,
- van EDENRED, terugbetalingen te verkrijgen van TICKET ECOCHEQUE®, uitgegeven door deze laatste en door de PARTNER ter betaling ontvangen.
3. Verplichtingen van de PARTNER
De PARTNER verbindt zich ertoe in het geheel van zijn verkooppunten en binnen de openingsuren ervan, de authentieke en geldige TICKET ECOCHEQUE® te aanvaarden die hem
worden aangeboden. De geldigheidsperiode van de TICKET ECOCHEQUE® staat vermeld op de voorzijde ervan.
De TICKET ECOCHEQUE® kunnen door de PARTNER slechts in België worden aanvaard en uitsluitend voor betaling van producten en/of diensten met een ecologisch karakter, zoals
hernomen op de lijst die is bijgevoegd aan de Collectieve Arbeidsovereenkomst n° 98, overeengekomen op de zetel van de Nationale Arbeidsraad, met uitsluiting van elk ander goed,
waarde of dienst. Deze lijst wordt beheerd door de sociale partners en zal om de twee jaar opnieuw geëvalueerd worden. De geactualiseerde lijst, vervolledigd met nuttige informatie
betreffende de producten en diensten die erin zijn opgenomen, is beschikbaar op de website van de Nationale Arbeidsraad www.cnt-nar.be, alsook op onze website www.edenred.be.
De TICKET ECOCHEQUE® kunnen in geen geval geheel of gedeeltelijk ingewisseld worden voor geld.
De PARTNER verbindt zich er toe alle steun en zijn volledige medewerking te verlenen aan EDENRED, in geval deze laatste een illegaal gebruik van TICKET ECOCHEQUE® zou
vermoeden, en zou beslissen contact op te nemen met om het even welke bevoegde instantie, opdat overgegaan zou worden tot een onderzoek.
De PARTNER zal in zijn lokalen de informatiedragers plaatsen, die geleverd werden door EDENRED, om het correct gebruik van de TICKET ECOCHEQUE® in de verkooppunten van
de PARNTER te vergemakkelijken.
De PARTNER verbindt er zich toe zijn volledig personeel op de hoogte te brengen van het bestaan van TICKET ECOCHEQUE® en hen op de leiden, en met name hun aandacht te
trekken op het principe ervan, hun geldigheidsdatum en hun gebruik. De BEGUNSTIGDEN mogen in geen geval het slachtoffer zijn van het gebrek aan informatie van het personeel
van de PARTNER. EDENRED zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor geschillen en betwistingen die zouden kunnen ontstaan tussen de PARTNER en zijn klanten die een TICKET
ECOCHEQUE® gebruikt hebben, voortkomend uit de niet-conformiteit of het gebrek aan kwaliteit van de producten en/of diensten van de PARTNER en uit elke andere fout die gemaakt
wordt in uitvoering van de verkoopovereenkomst of de dienstenovereenkomst die bestaat tussen de Klant en de PARTNER.
De PARTNER is ertoe gehouden vanaf ontvangst, de stempel van zijn vestiging te zetten op de voorzijde van de TICKET ECOCHEQUE®. Hierbij zal hij op dwingende wijze de blanco
zone onderaan de cheque, waarop zijn nummer vermeld staat, ontwijken. De wijziging van deze zone zou de lezing van de cheque tijdens de terugbetaling kunnen verstoren, en een vertraging veroorzaken in deze laatste. Hij zal alleen verantwoordelijk zijn voor ieder gebruik van de TICKET ECOCHEQUE® dat strijdig zou zijn met de bepalingen van de voorgaande alinea’s.
“De PARTNER mag de betaling met TICKET ECOCHEQUE® niet onderwerpen aan enige bijkomende voorwaarde (zoals de verhoging van de prijs, inhouding, verplichting, waarborg,...) die
een verschil in behandeling kan teweegbrengen waardoor de begunstigden van de TICKET ECOCHEQUE® benadeeld worden ten opzichte van de houders van andere betaalmiddelen.
4. Informatie en publiciteit
EDENRED verbindt zich ertoe aan de PARTNER alle informatie te geven die nodig is voor het gebruik van de TICKET ECOCHEQUE®, waardoor ze geldig aan de PARTNER kunnen voorgelegd worden als betaalmiddel, zoals de informatiefiche bij aanvaarding van de TICKET ECOCHEQUE®, eventuele e-mails voor informatie en bijwerking, en specimen.
EDENRED zal aan de PARTNER een TICKET ECOCHEQUE®-sticker geven op het moment van zijn toetreding. Deze sticker vermeldt dat hij deel uitmaakt van het systeem TICKET
ECOCHEQUE®. De PARTNER verbindt zich ertoe de sticker duidelijk op zijn uitstalraam of op de ingangsdeur van zijn vestiging aan te brengen. Hij ontzegt zich het recht hiervan
enig ander gebruik te maken, meer bepaald hem over te dragen of aan derden te geven. Hij verbindt zich er eveneens toe in zijn vestiging elke andere publiciteit voor TICKET
ECOCHEQUE® te plaatsen, wanneer hij hiertoe verzocht zou worden door EDENRED. De PARTNER laat EDENRED toe zijn aansluiting te melden in alle publicaties of publiciteit.
5. Terugbetaling van TICKET ECOCHEQUE®
De TICKET ECOCHEQUE® zullen uitsluitend terugbetaalbaar zijn tegen aanbieding en overhandiging op de zetel van EDENRED tot de 3de maand volgend op de geldigheidsdatum
vermeld op de voorzijde van de cheque. Eens deze drie maanden voorbij, worden de cheques niet meer terugbetaald. Zij zullen aangeboden worden en overhandigd, van elkaar losgemaakt, geordend in dezelfde richting, niet aan elkaar geniet, noch geplooid of geknipt. Bovendien moet elke TICKET ECOCHEQUE® op de voorzijde de stempel dragen van de vestiging
van de PARTNER. Elke overdracht zal vergezeld zijn van een behoorlijk ingevuld, gedateerd en ondertekend type-borderel. Op hun eigen kosten en risico, mogen de PARTNERS de
TICKET ECOCHEQUE® per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs opsturen naar de Terugbetalingsdienst van EDENRED – Triumph Building II A. Fraiteurlaan 15-23 – 1050 Brussel.
De ondertekening “voor ontvangst” zal in geen geval beschouwd worden als een akkoord van EDENRED over het aantal en/of de waarde van de aangeboden TICKET ECOCHEQUE®,
zoals vastgesteld door de PARTNER. EDENRED zal in geen geval en om welke reden ook aansprakelijk zijn voor diefstal, verlies of vernietiging die zou kunnen voorkomen omwille van
of naar aanleiding van de wijze van opsturen of verzending, gekozen door de PARTNER, waarvan deze laatste alleen de gevolgen draagt. Elk niet-reguliere TICKET ECOCHEQUE®,
die gewijzigd, nagebootst, vervalst, onleesbaar of beschadigd is, zal in geen enkel geval terugbetaald worden.
De TICKET ECOCHEQUE® overhandigd door de PARTNER zullen het voorwerp uitmaken van een elektronische telling en zullen via overschrijving terugbetaald worden - waarbij 3%
ingehouden zal worden - de 30ste van de maand voor de overhandigingen ontvangen tussen de 1ste en de 15de van de maand, en de 15de van de volgende maand, voor deze die
ontvangen werden tussen de 16de en de 30ste. De PARTNER is er toe gehouden EDENRED per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen van elke wijziging van bankrekening.
In geval van afwijking, wat het aantal en/of de waarde van de overhandigde TICKET ECOCHEQUE® betreft, tussen de vermeldingen van de AANGESLOTENE op het borderel enerzijds
en de telling en/of de waardebepaling verricht door EDENRED anderzijds, zullen de resultaten verkregen door EDENRED gelden, en de PARTNER verzaakt, zonder enig voorbehoud,
aan enige betwisting van deze resultaten. Het is EDENRED toegestaan op elke ogenblik de modaliteiten van terugbetaling te wijzigen mits melding, tenminste 30 dagen op voorhand,
naar keuze bij gewone brief of bij aangetekend schrijven. Na onderhandeling, en in geval van weigering om van de voorgestelde tarifaire wijziging, per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs te kennen gegeven door de PARTNER, zal de onderhavige overeenkomst blijven bestaan met de bestaande voorwaarden, tenzij EDENRED beslist de overeenkomst op te
zeggen, mits bekendmaking per aangetekend schrijven, verstuurd binnen de 30 werkdagen volgend op de ontvangst door EDENRED van de weigering van de PARTNER. De verbreking
van de overeenkomst zal uitwerking hebben 7 kalenderdagen na de verzenddatum van de bekendmaking. Bij gebrek aan uitdrukkelijke weigering binnen de 30 kalenderdagen vanaf
de datum van de bekendmaking, zullen de wijzigingen voorgesteld door EDENRED, beschouwd worden als uitdrukkelijk aanvaard door de PARTNER, en zullen zij de partijen binden.
6. Waarborg
De PARTNER, zowel handelend voor zichzelf als in naam en voor rekening van zijn aandeelhouders, bestuurders, aangestelden, agenten en franchisehouders, waarvoor hij zich sterk
maakt en garant stelt, waarborgt EDENRED zonder voorbehoud tegen elk recht, vordering of aanspraak, die zou ingesteld worden tegen EDENRED door een derde, wegens of ter
gelegenheid van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst, in het bijzonder wegens of ter gelegenheid van het gebruik van TICKET ECOCHEQUE®, en de levering door de
PARTNER van producten en diensten in het kader van de onderhavige overeenkomst.
7. Duur
Onderhavige overeenkomst is aangegaan voor een onbepaalde duur, die van start gaat op de datum van de ondertekening. Elke partij kan er op elk moment een einde aan stellen,
mits een kennisgeving van een opzeg van 30 dagen. Deze opzeg wordt door de PARTNER gedaan per aangetekend schrijven en door EDENRED, naar keuze, per gewone brief of per
aangetekend schrijven. De partijen verbinden zich ertoe de overeenkomst loyaal en ter goeder trouw voort te zetten en uit te voeren tijdens de voornoemde opzegperiode. De PARTNER
zal meer bepaald gehouden zijn om TICKET ECOCHEQUE® te aanvaarden tijdens deze periode.
De niet-nakoming door de PARTNER van één van de verbintenissen hierboven vermeld, geeft EDENRED het recht de ontbinding van de overeenkomst van rechtswege in te roepen,
zonder ingebrekestelling. De ontbinding van de huidige overeenkomst door toedoen van de PARTNER, om welke reden ook, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de
verplichting mee voor de PARTNER om EDENRED te vergoeden voor elke schade die zij zou ondervinden wegens of ter gelegenheid van deze verbreking, en met name voor het
gebrek aan opbrengst die eruit voortkomt. EDENRED behoudt zich het recht voor elke overeenkomst die tussen de partijen aan te gaan te verbreken van rechtswege, in geval van
een verandering van situatie van de PARTNER, zoals met name concordaat, voorlopige of definitieve opschorting van betaling, faillissement. Op het einde van de overeenkomst zal
de PARTNER gehouden zijn onmiddellijk elke reclame voor TICKET ECOCHEQUE® te verwijderen uit zijn vestiging en deze terug te geven aan EDENRED. Tevens zal de PARTNER
gehouden zijn om binnen de vijftien dagen na de vervaldatum, alle TICKET ECOCHEQUE® die hij in zijn bezit heeft voor terugbetaling aan te bieden, met dien verstande dat na die
datum geen enkele indiening van TICKET ECOCHEQUE® nog aanleiding zal geven tot een terugbetaling.
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8. De onderhavige overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil betreffende deze overeenkomst of haar uitvoering, meer bepaald met betrekking tot terugbetaling van TICKET ECOCHEQUE®, zal onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel vallen. De bevoegde Vrederechter is deze
van het 1ste kanton.

