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Ecocheques, eindelijk elektronisch!
Het einde van de ultieme greenwashing
De absolute paradox, dat “eco”-cheques op papier worden uitgegeven, gaat eindelijk
verdwijnen als gevolg van de erkenning door de FOD Economie van het “digital
native” Monizze als uitgever van elektronische ecocheques.
Brussel, 17 maart 2016 – Monizze, pionier op het vlak van de elektronische maaltijdcheques, verruimt
zijn aanbod en geeft zijn kaarten vanaf nu ook een ecocheque-optie. Dit maakt het mogelijk voor haar
klanten en gebruikers om het papieren tijdperk definitief achter zich te laten en te genieten van het
grote comfort van de twee diensten op één enkele kaart.
“Het werd tijd!”, benadrukt Jean-Louis Van Houwe, Founder en President van Monizze. “Wat is er
paradoxaler dan ecocheques uitgeven die toelaten om te investeren in duurzame en milieuvriendelijke
goederen en diensten, deze cheques vervolgens op grote uitgaves te drukken, waarbij nood is aan
stockage, transport, distributie, herstockage en hertransport… ? Om dit soort onzin te bestrijden zag
Monizze 6 jaar geleden het levenslicht, en sindsdien kent het bedrijf een constante groei.”
Voor de klanten van Monizze verandert er niets, integendeel zelfs. Ze beschikken voortaan over
hetzelfde comfort voor ecocheques als voor maaltijdcheques. Hetzelfde geldt voor de handelaars.
Voor hen wordt het aanvaarden van de ecocheques vereenvoudigd. Ze zullen hun omzet zien groeien
in de mate waarin ze producten of diensten aanbieden die kunnen betaald worden met ecocheques.
“Het technologisch platform van Monizze is vanaf het begin ontworpen met het concept “multiproduct” in het achterhoofd”, besluit Frédéric Poyer, CEO van Monizze. “De toevoeging van de
ecocheque was geen uitdaging voor ons. Onze belangrijkste taak wordt nu het ontwikkelen van een
netwerk van verkopers van ecologische producten. Tegelijkertijd moet het systeem nog
gebruiksvriendelijker en toegankelijker gemaakt worden, want vandaag weet de begunstigde niet altijd
waar de cheques bruikbaar zijn.”
Momenteel voert Monizze gesprekken met de grootste retailers van het land, zodat haar kaarten
binnenkort bruikbaar zijn in zo veel mogelijk verkooppunten. Ze willen de Belgische handelaars
overtuigen om eindelijk af te stappen van de absurditeit van papieren ecocheques. In lijn met het
succes van haar elektronische maaltijdcheques, bevestigt het bedrijf duidelijk haar ambities om een
efficiëntere klantenbeleving te bieden door middel van eenvoudige, doelgerichte en voordelige tools.
Dankzij de omkadering door de UP group en de middelen die ermee verbonden zijn, heeft Monizze de
mogelijkheid om binnenkort nieuwe producten en diensten aan te bieden, telkens met dezelfde focus
op efficiëntie. Het welzijn van medewerkers en de efficiëntie van de bedrijven, het zijn de ingrediënten
van het succes waar Monizze absoluut aan wil vasthouden.

Over Monizze:
Monizze is een 100% elektronische onderneming gericht op de vereenvoudiging van het leven van zijn klanten
en gebruikers. In 2015 werd het bedrijf geïntegreerd in de UP groep (wereldwijd de 3de uitgever van prepaid
cheques). Het heeft nu de middelen om oplossingen voor elektronische betalingen te ontwikkelen, en richt zich
op opportuniteiten voor digitalisering van coupons, tickets of papieren cheques en waardepapieren.
Monizze bezit een overheidserkenning als uitgever van elektronische maaltijdcheques sinds juni 2011 en
voortaan ook voor elektronische ecocheques. Het heeft reeds het vertrouwen verdiend van heel wat
ondernemingen, met name de Colruyt-groep, de specialist in online betalingen Ogone, de KBC-groep (inclusief
CBC), de vereniging Comeos of de brouwerij Alken Maes. Voeg daar ook de vele kleine ondernemingen aan toe
die in één jaar zorgden voor een verdubbeling van het klantenbestand.
Voor meer informatie: www.monizze.be
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