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ELEKTRONISCHE TICKET ECOCHEQUE®

TICKET ECOCHEQUE®
785.000 WERKNEMERS ONTVANGEN JAARLIJKS TOT €250!
Elk jaar ontvangen meer dan 785.000 werknemers Ticket EcoCheque® van hun werkgever. Dat
komt overeen met een koopkracht van € 250 netto per werknemer per jaar voor de aankoop van
ecologisch verantwoorde producten en diensten in België. De ecocheques zijn beschikbaar in
papieren of elektronische versie.
MEER DETAILS VINDT U OP
WWW.TICKETECOCHEQUE.EDENRED.BE

Voor welke producten en diensten? Vind de labels !
Ecologische producten & diensten
Duurzaam omgaan met energie en water
Energievriendelijke elektro (vanaf A+)
Producten en diensten met het Europese ecolabel
Alle biologische producten
Met het EU-logo voor biologische productie
Met het Biogarantie-label
Gekocht in een Biogarantie-winkel
i k l
Milieuvriendelijke houtproducten en papier
Met de FSC- of PEFC labels

Duurzame mobiliteit & vrije tijd
Milieuvriendelijke en duurzame mobiliteit
Duurzaam tuinieren

Ecotoerisme

Hergebruik, recyclage & afvalpreventie
Aankoop tweedehandsproducten
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
Herstellingen (met uitsluiting van apparaten met niet-elektrische motoren)
Voor elk product kan in voorkomend geval ook de uur, de plaatsing,
het onderhoud en de herstelling met ecocheques betaald worden

Zorg ervoor dat uw klanten in uw winkel kunnen zien welke
producten ze met ecocheques kunnen kopen !

ELEKTRONISCHE
ECOCHEQUES
EENVOUDIG EN SNEL!

Op de terminal
Terugbetaling binnen 2 werkdagen!
Automatisch op uw bankrekening.
Uw terugbetalingsoverzicht
steeds binnen handbereik
Online in de webruimte ‘Handelaars’
op www.MyEdenred.be.
Werkt op de meeste bestaande
betaalterminals
Wilt u een nieuwe terminal plaatsen?
Controleer dan of de terminal die u
wilt kopen, compatibel is. Download
de lijst op www.edenred.be.
Tot uw dienst! Contacteer ons:
Als u nieuwe producten of
diensten verkoopt (belangrijk
voor uw zichtbaarheid op onze
media!).
Als u extra stickers wenst.
Als uw adres, bankrekening of
terminal veranderd is (de documenten kunnen ook gedownload worden op www.edenred.
be > Bibliotheek).

Uw klant steekt zijn kaart in de terminal.
Voer het verschuldigde bedrag in, zoals u
gewoonlijk doet.
De klant duwt op “OK”. (Sommige klanten
hebben voor hun kaart een pincode geactiveerd,
maar de meeste hebben dit niet gedaan.)
Er verschijnt een boodschap die aangeeft
dat de transactie correct verlopen is.
Afhankelijk van de instellingen van uw
terminal worden twee tickets afgedrukt: één
voor uw klant (u bent verplicht dit aan hem te
geven) en één voor u.
Als het saldo van uw klant ontoereikend is
Afhankelijk van het model van uw terminal (d.w.z. of
de terminal Dual Payment aanvaardt of niet):
wordt de transactie ofwel gedeeltelijk
aanvaard, tot aan het bedrag dat nog op
de kaart van uw klant staat. Er verschijnt
een boodschap op de terminal waarin staat
hoeveel uw klant u nog moet betalen met
een ander betaalmiddel.
wordt de transactie volledig geweigerd.
U kunt opnieuw proberen met een lager
bedrag en aan uw klant vragen het resterende bedrag met een ander betaalmiddel te
betalen.
“Contactless-terminal?

HELPDESK
Van maandag tot vrijdag van
8 tot 18 uur
02/679.55.50
affiliatesupport-BE@edenred.com

Onze kaart is compatibel.
Een foutmelding op de terminal?
Noteer de boodschap die op de terminal
verschijnt, de dag en het uur.
Contacteer, indien mogelijk, onmiddellijk
onze Helpdesk.

VERHOOG UW “GROENE ” OMZET!
EDENRED HELPT U PUBLICITEIT TE MAKEN:
U bent zichtbaar op de mobiele
app TicketFinder…
(meer dan 1 miljoen raadplegingen/maand)
… op de persoonlijke webruimte
van de houders van Ticket
EcoCheque®...
(500.000 bezoekers/maand)

Kleef stickers op uw ingangsdeur
en terminals.
Volg en vermeld ons op Facebook en Twitter! Wij zullen u aan
onze duizenden fans voorstellen.
Plaats ons logo op uw website,
facebookpagina…

… en op de zoekmachine op
www.edenred.be.
(65.000 bezoekers/maand)

HELPDESK
Van maandag tot vrijdag van
8 tot 18 uur
02/679.55.50

VOLG ONS OP:
/EdenredBelux
@EdenredBelgie

affiliatesupport-BE@edenred.com
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