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 Persbericht 
 

 

WEEKEND VAN DE KLANT:  
18 MILJOEN EURO AAN ECOCHEQUES EN 

MAALTIJDCHEQUES UITGEGEVEN IN BELGISCHE 
WINKELS 

 
 
Tijdens het Weekend van de Klant, een initiatief van Comeos, UCM en Unizo dat van shopping een 
feest maakt, hebben 565.000 consumenten hun maaltijdcheques en ecocheques uitgegeven bij de 
Belgische handelaars voor een totaalbedrag van meer dan 18 miljoen euro.  
 
VIA, de vereniging van cheque-uitgevers, was van meet af aan partner van dit feest van de handel, 
oorspronkelijk Dag van de Klant, intussen geëvolueerd tot Weekend van de Klant. Voor editie 2018, 
in het voorbije weekend, werd meer dan 18 miljoen euro aan elektronische ecocheques en 
maaltijdcheques uitgegeven in ons land. Het zijn niet minder dan 565.000 consumenten die hun 
ecocheques en maaltijdcheques gebruikt hebben in Belgische winkels. Dit succes was mede te 
danken aan een nationale wedstrijd voor klanten die hierbij hun ecocheques of maaltijdcheques 
uitgaven en die op deze manier elektrische Cowboy fietsen konden winnen.  
 
VIA-voorzitter Olivier Bouquet stelt: "De ecocheques en de maaltijdcheques zijn elk jaar goed voor 
een injectie van 2,6 miljard euro, louter in de Belgische economie. Door met diverse marketingacties 
deel te nemen aan het Weekend van de Klant moedigen we de consumenten aan om binnen te 
stappen in Belgische winkels. Voor de uitgevers is dit de kans om de handelaars te danken."  
 

### 
 
▬▬ 
OVER VIA 
 
VIA, Voucher Issuers Association, verenigt de uitgevers van materiële en niet-materiële titels 
(cheques) die verhandelbaar zijn in ruil voor specifieke goederen of diensten. De vereniging 
verdedigt en vertegenwoordigt de belangen van haar leden bij nationale en internationale 
overheden en stelt daarbij verbeteringen of alternatieven voor met betrekking tot valorisatie, 
beveiliging, uitgifte, besteding maar ook distributie van de uitgegeven effecten. Meer informatie: 
www.viabelgium.be. 
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