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plaatsing van een regeling van een centrale verwarminginstallatie
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Aankoop en plaatsing van beheerssystemen voor ventilatie van woningen, 
die voldoen aan de norm NBN 50-001 types C (met vraagsturing) en D 
(met warmteterugwinning).











Bevordering van ecodesign : producten en diensten met het Europese 
ecolabel of het EU-logo voor biologische productie

Compostvaten of compostbakken

Ondergetekende heeft kennis genomen van de algemene voorwaarden op de keerzijde van dit formulier. Hij aanvaardt deze voorwaarden uitdrukkelijk 
en verbindt zich er formeel toe deze te eerbiedigen. Hij verzoekt om aansluiting tot het systeem TICKET ECOCHEQUE® tegen deze voorwaarden. 
Teneinde de beheeskosten te dekken, zal een bedrag van 3% op de totale waarde van de terugbetaalde cheques worden ingehouden.

en compost die voldoet aan de door de Gewesten gestelde voorwaarden, 
alsook meststoffen met biogarantie.

Verplaatsingen met de autocar

Aankoop en onderhoud van elektrische scooters en fietsen, met inbegrip van 
fietsen uitsluitend ondersteund door een elektronische hulpmotor, fietsonder-
delen en fietsen toebehoren

  

EDENRED BELGIUM NV (Divisie TICKET ECOCHEQUE®).

Edenred Belgium NV - Herrmann-Debrouxlaan 54 b.5 - 1160 Brussel
RPR Brussel - BE 0407 034 269

 02/678.28.11 -  02/678.28.28 - www.edenred.be
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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 verkoopspunten 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 keerzijde 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 jaarlijks 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 bevoegde instantie, opdat overgegaan zou worden tot een onderzoek.
De PARTNER zal in zijn lokalen de informatiedragers, die geleverd werden door EDENRED plaatsen, 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, 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 keerzijde 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.

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 sticker TICKET ECOCHEQUE® 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 titel. Eens deze drie maanden voorbij, worden de titels 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 elk TICKET ECOCHEQUE® op de achterzijde 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 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-regulier TICKET ECOCHEQUE®, dat 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 maande, 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 het 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 franchise-houders, 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.

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.
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