GEMEENTE STEENOKKERZEEL
Orchideeënlaan 17, 1820 Steenokkerzeel

Bijlage gemeenteraadsbesluit, 15 oktober 2020

Reglement inzake toekenning en gebruik digitale waardebon ter
ondersteuning van de lokale economie

Art.1 – Algemeen
Dit reglement is van toepassing op de handelaars met een handelszaak die
gevestigd is op het grondgebied van de gemeente Steenokkerzeel en die zich
engageren om deel te nemen aan het concept van de gemeentelijke cadeaubon.
Deze bon is een initiatief van het gemeentebestuur van Steenokkerzeel in
samenwerking met The Studio, waarmee ze de lokale economie wenst te
ondersteunen en impulsen te geven door het aanbieden van de cadeaubon.

Art.2- Registreren als deelnemende handelaar, uitschrijven en gegevens
wijzigen
Inschrijven als deelnemende handelaar kan kosteloos via het formulier op de daartoe
bestemde website. Handelaars die zich registreren, engageren zich om de
cadeaubon te aanvaarden. Door zich te registreren als deelnemende handelaar
accepteert de handelaar het reglement van de gemeentelijke cadeaubon.
Uitschrijven, wijzigen van gegevens of stopzetting van de handelszaak dient te
gebeuren via de webtoepassing van The Studio of via de gemeentelijke website.

Art.3 – Herkenning deelnemende handelaars
Het gemeentebestuur van Steenokkerzeel draagt alle kosten voor het invoeren van
de cadeaubon zoals publiciteit, affiches, raamstickers,…
Er worden geen kosten aangerekend aan de aangesloten handelaars.
Bij een eventuele beëindiging van de deelname verbindt de handelaar zich ertoe om
de deelnamesticker te verwijderen. Het gemeentebestuur van Steenokkerzeel
publiceert de lijst met deelnemende handelaars op de website van de gemeente. De
aangesloten handelaars gaan er mee akkoord dat de verwijzing naar én de
gegevens van hun handelszaak worden bekend gemaakt op de webtoepassing van
The Studio en de gemeentelijke website.

Art.4 – Bedrag van de cadeaubon
Een cadeaubon heeft een nominale waarde van €10 (tien euro), €25 (vijfentwintig
euro) of €50 (vijftig euro).
Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht toe om
eventuele cadeaubonnen van een andere dan deze vermelde bedragen toe te
voegen.
Art.5 – Toepassing
De cadeaubon kan door het gemeentebestuur van Steenokkerzeel gebruikt worden
als relatiegeschenk voor bijvoorbeeld de uitbetaling van premies en
tegemoetkomingen, zoals geboortepremie, premie jubilarissen, geschenk nieuwe
inwoners,…
Daarnaast kan de cadeaubon ook door iedereen aangekocht worden bij de diensten
van het gemeentebestuur van Steenokkerzeel of online. De verkoopprijs van de
cadeaubon wordt vastgesteld op €10, €25 of €50, of een ander bedrag door het
college van burgemeester en schepenen bepaald. De betaling dient onmiddellijk
online of bij het verkooppunt te gebeuren.
Er kan eveneens een papieren versie met de QR-code worden afgeprint.
Art.6 – Authenticiteit van de cadeaubon
Elke bon is uniek en is op verschillende manieren beveiligd door middel van een QRcode die men per mail ontvangt. Bij twijfel over de authenticiteit contacteert de
deelnemende handelaar de afdeling Lokale Economie. De waardebon wordt niet
vervangen in geval van verlies, diefstal of beschadiging. De waardebon kan ook
digitaal worden opgeslagen en aanvaard.
Deze bon kan eveneens worden afgeprint. Je kan de papieren bon met de QR-code
dan ook fysiek in de winkel laten scannen.

Art.7 – Geldigheid van de cadeaubon
Een cadeaubon is 1 jaar geldig. Nadien vloeit het aangekochte bedrag door naar de
rekening van het gemeentebestuur van Steenokkerzeel.

Art.8 – Wisselgeld
De cadeaubon is inwisselbaar aan toonder voor de tegenwaarde van de gedane
aankopen van goederen of diensten. Hij is niet inwisselbaar voor contanten of een
ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk, noch bij het gemeentebestuur van
Steenokkerzeel, noch bij de aangesloten handelaars. De aangesloten handelaar mag
geen contanten teruggeven, indien de waarde van het aangekochte product of dienst
lager zou zijn dan de waarde van de bon.
De cadeaubon moet gedurende het hele jaar worden aanvaard, ook tijdens de
koopjesperiode. Het bedrag hoeft niet in 1 keer te worden opgemaakt. Je kan één
cadeaubon ook bij meerdere handelaars gebruiken of voor verschillende aankopen
op diverse tijdstippen.

Art.9 – Kwaliteit van de goederen en diensten
Het gemeentebestuur van Steenokkerzeel kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor de kwaliteit van de producten of diensten die werden geleverd na betaling met
de cadeaubon, noch aangesproken worden tot voldoening van de rechten voorzien in
artikelen 1649bis-octies van het Burgerlijk Wetboek.

Art.10 - Terugbetaling
De deelnemende handelaar krijgt op basis van de overeenkomst met The Studio de
terugbetaling in euro gestort op zijn rekening. Dit gebeurt rechtstreeks en op een
veilige manier.

Art.11- Betwistingen
Het college van burgemeester en schepenen oordeelt over alle betwistingen en
discussies aangaande de gemeentelijke cadeaubon.

Art.12 – Akkoord algemene voorwaarden
De deelnemende handelaar ondertekent de algemene voorwaarden voor ontvangst
en akkoord.

Art.13- Inwerkingtreding
Het reglement treedt in werking op 1 december 2020.
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