TICKET ECOCHEQUE

®

EEN MOOI GEBAAR VOOR
DE PLANEET EN UW WERKNEMERS
Werkgevers kunnen hun werknemers tot € 250(1) per jaar toekennen in de vorm van
Ticket EcoCheque®, 2 jaar geldig en bruikbaar voor de aankoop van milieuvriendelijke
producten en diensten.
WAAROM UW WERKNEMERS TICKET ECOCHEQUE® SCHENKEN?
OMDAT HET SOCIAAL EN FISCAAL
INTERESSANT IS
Noodzakelijke voorwaarden opdat het Ticket
EcoCheque® niet als loon wordt beschouwd(1):
• de toekenning is voorzien in een collectieve arbeidsovereenkomst (sectoraal of op bedrijfsniveau) of bij gebrek daaraan in een individuele
overeenkomst,
•

een zichtwaarde van maximaal € 10 per
Ticket EcoCheque ®,

•

afgeleverd op naam van de werknemer (individuele
rekening),

•

vermelding van de geldigheid van 24 maanden en
het gebruik voor de aankoop van milieuvriendelijke
producten en diensten, opgenomen in de lijst van
de NAR(2),

•

niet inwisselbaar tegen baar geld,

•

€ 250 per werknemer per jaar.

(1) Bronnen : de koninklijke besluiten gepubliceerd op 20 mei 2009 en 24
maart 2011
(2) Bronnen : Bronnen : cao 98 bis van 21/12/2010: wijziging van cao 98
van 20/02/2009

WAARVOOR DIENT DE
TICKET ECOCHEQUE®?
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ENERGIEBESPARING: spaarlampen,
herlaadbare batterijen, isolatie...
WATERBESPARING: spaardouchekoppen, regelaars, regenwatertanken...

BEVORDERING: van aandacht voor de
natuur: planten, bomen, tuingereedschap
FSC ou PEFC
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OMDAT HET EEN VERANTWOORD
GEBAAR IS
•

•

Met de ontwikkeling van Ticket EcoCheque® wilden
de sociale partners niet enkel de koopkracht van de
werknemers handhaven en de werkgelegenheid
versterken. Ze wilden ook toegevoegde waarde en
bewustzijn scheppen voor het leefmilieu.
U krijgt nu de kans om concreet actie te
ondernemen voor de planeet door uw werknemers
te sensibiliseren.

EN OM DUIZEND EN ÉÉN ANDERE
REDENEN
•

Het aanvaardingsnetwerk telt al meer dan 10.000
verkooppunten en wordt met de dag groter.

•

De volledige lijst van producten en diensten die met
de ecocheques kunnen worden betaald, opgesteld
door de Nationale Arbeidsraad, is te downloaden op
onze website. Deze varieert regelmatig door zich
aan te passen aan de vooruitgang in duurzame
consumptie. Om te genieten van de meest recente
en complete informatie, surf naar www.edenred.be

•

Surf naar www.edenred.be als u wilt weten welke
verkooppunten in uw streek de Ticket EcoCheque®
aanvaarden of download gratis onze mobiele app
Ticket Finder om op elk moment te weten waar je je
Ticket EcoCheque kunt uitgeven.
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BEVORDERING van duurzame
mobiliteit: treinkaartjes, fietsen...
BEVORDERING

van

ecodesign

AFVALBEHEER: compostbakken,
wasbare luiers....
BIOVOEDING : Voedingsproductern met het Europese biolabel

ONTDEK OOK
BENEFICIO CLUB®!
Kortingsbonnen in de omslagen van
Ticket EcoCheque® en een website
die uitsluitend is voorbehouden aan
de begunstigden van de producten
van Edenred, barstensvol exclusieve
voordelen.

WWW.BENEFICIO.BE

INTERESSE ?
BEL ONZE
COMMERCIËLE
DIENST OP
02 678 28 11
WWW.EDENRED.BE
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