
HERGEBRUIK, RECYCLAGE 
& AFVALPREVENTIE

Meer info op www.myecocheques.be

CATÉGORIE :

> Kleding
> Schoenen
> Leerwaren zoals handtassen, riemen, schooltassen, …
>  Stoffen voor meubilair en decoratie, zoals tafelkleden, lakens, 

dekens, …
> Meubels en decoratieartikels zoals kaders, spiegels, vazen, …
> Matrassen en hoofdkussens
> Boeken
> Speelgoed en spelconsoles 
>  Materiaal voor baby’s zoals buggy’s en kinderwagens, 

flessenwarmers, …
> Vaatwerk/bestek

> Televisies
> Vaatwassers voor huishoudelijk gebruik
> Koelkasten, vrieskasten en gecombineerde apparaten
> Wasmachines, droogkasten en gecombineerde apparaten 
> Kookplaten, ovens en microgolfovens 
> Dampkappen 
> Ventilators en airco 
> Verwarmingstoestellen voor lokalen en waterverwarmers 
>  Stofzuigers, elektrische lampen, verlichtingstoestellen en LED-

verlichting

ALLE PRODUCTEN MET UITSLUITING VAN APPARATEN MET NIET-ELEKTRISCHE MOTOREN

ALLE ELEKTRO MET HET EUROPESE ENERGIELABEL VANAF A+

NEEN! Producten uit einde stock of einde reeks en 
toonzaalmodellen kunnen niet worden aangekocht 
met de ecocheques.

AANKOOP TWEEDEHANDSPRODUCTEN

↓  Ideeën  ↓

↓  Ideeën  ↓

      Denk eraan!
Gebruik uw ecocheques voor de aankoop, plaatsing, herstel en 
onderhoud van alle producten voor huishoudelijk gebruik, die 
minstens beantwoorden aan de norm A+



HERGEBRUIK, RECYCLAGE 
& AFVALPREVENTIE

Meer info op www.myecocheques.be

CATÉGORIE :

> Herlaadbare batterijen en hun oplader 
> Bewaardozen en brooddozen 
>  Drinkbussen, reisbekers en thermosflessen met 

beker 
> Sodamachines,  hun navulling en toebehoren 
> Filterkaraffen en filterkranen en hun filters 
> Wasbare luiers
> Composteerbakken

↓  Ideeën  ↓

AANKOOP VAN PRODUCTEN DIE SPECIFIEK BESTEMD 
ZIJN VOOR HERGEBRUIK OF COMPOSTERING

>  Keukenapparaten zoals waterketels, broodroosters, elektrische 
messen, mixers, ...

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

>  Andere apparaten zoals draagbare computers, tablets, 
computeraccessoires, audio- en videoapparaten, MP3-lezers, 
elektronisch speelgoed, vaste telefoons en gsm’s, opladers, 
elektrisch gereedschap, uurwerken, ...

ALLE KLEINE ELEKTRO

NEEN!
Apparaten, uitgerust met niet-elektrische motoren, 
kunnen niet worden aangekocht met de ecocheques 

AANKOOP TWEEDEHANDSPRODUCTEN

↓  Ideeën  ↓

      Denk eraan!
Andere ideeën vindt u in de campagne “Gebruik je hoofd om klein 
elektro te recycleren” van Recupel!



HERGEBRUIK, RECYCLAGE 
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Meer info op www.myecocheques.be

CATÉGORIE :

> 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

↓  Ideeën  ↓

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

> 100% gerecycleerd papier
>  Meubels op basis van 100% gerecycleerde hout-

vezels (MDF)
> Textiel in 100% gerecycleerd polyester 
> Houtpellets 
> Teelaarde, compost, humus

↓  Ideeën  ↓

AANKOOP VAN GERECYCLEERDE PRODUCTEN OF PRODUCTEN BESTAANDE 
UIT GERECYCLEERD OF RECUPERATIEMATERIAAL, 

COMPOSTEERBAAR OF BIOLOGISCH AFBREEKBAAR MATERIAAL 

HERSTELLING


