GOEDKEURING REGLEMENT ‘GEMEENTELIJKE CADEAUBON’
Gemeenteraad 25 januari 2016
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 juni 2013 houdende goedkeuring van het
beleidsprogramma 2013-2018, in het bijzonder het luik economie en handel,
beleidsdoelstelling 2: ondersteunen van de ondernemers, actieplan 2: aan handelaars een
forum bieden om hun diensten bekend te maken, actie 2: uitwerken en promoten van
cadeaucheques;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 september 2015
houdende principiële goedkeuring van het ontwerpreglement ‘Gemeentelijke cadeaubon’;
Gelet op de gunstige adviezen van de adviesraad lokale economie in vergadering van 27 mei
2015 en 18 november 2015;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit:
met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Een reglement ‘Gemeentelijke cadeaubon’ wordt goedgekeurd als volgt:
"Artikel 1. Ter ondersteuning van de lokale handelaars worden door de gemeente Herenthout
gemeentelijke cadeaubonnen uitgegeven.
Art. 2. De gemeentelijke cadeaubon is een betaalmiddel en wordt uitgegeven in 3 waarden: €
5,00 - € 10,00 en € 25,00.
De cadeaubon is geldig tot en met de vervaldatum vermeld op de bon.
Vervallen cadeaubonnen kunnen niet omgeruild worden, noch door de deelnemende
handelaars aanvaard worden.
Een cadeaubon wordt niet vervangen in geval van verlies.
Art. 3. Elke cadeaubon heeft een uniek nummer, draagt het gemeentezegel en vermeldt de
geldigheidsdatum.
De cadeaubon heeft een afscheurstrook; deze strook is als controledocument bestemd voor de
financiële dienst.
De handelaar wordt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de 4 weken vergoed na het
binnenbrengen van de bij hem ingeleverde cadeaubonnen. Aan de handelaar wordt een
ontvangstbewijs afgeleverd, conform het model in bijlage.
De cadeaubon moet door de handelaar uiterlijk 2 maanden na de vervaldatum binnengebracht
worden voor uitbetaling.
Art. 4. De gemeentelijke cadeaubon wordt tijdens de openingsuren verkocht op het
gemeentehuis en in de bibliotheek.
De koper ontvangt bij de aankoop een lijst van alle deelnemende handelaars.
Een proces-verbaal wordt opgemaakt telkens cadeaubonnen dienen vernietigd te worden.
Art. 5. Het gemeentebestuur draagt alle kosten voor het invoeren van de gemeentelijke
cadeaubon: drukken van de cadeaubonnen, publiciteit, affiches, raamstickers …
Er worden geen kosten aangerekend aan de deelnemende handelaars.
Art. 6. Alle handelaars van de gemeente Herenthout worden in kennis gesteld van de invoering
van de gemeentelijke cadeaubon en worden uitgenodigd om eraan deel te nemen.
De lijst van deelnemende handelaars wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.
De handelaar gaat ermee akkoord dat de verwijzing naar en de gegevens van zijn handelszaak
opgenomen worden in de lijst van deelnemende handelszaken en dat zijn zaak mee wordt
gepromoot.
Elke deelnemende handelaar ontvangt als bewijs van deelname aan het programma van de
gemeentelijke cadeaubon een affiche en een raamsticker. De raamsticker moet op een
duidelijk zichtbare plaats aangebracht worden.
Handelaars kunnen naderhand op eenvoudig verzoek op elk moment inschrijven.
Art. 7. Deelname aan het programma van de gemeentelijke cadeaubon stopt automatisch bij
de beëindiging van de zaak.
De handelaar is verplicht tijdig de stopzetting van zijn zaak mee te delen aan de dienst lokale
economie.
Art. 8. Elke handelaar beslist autonoom of hij al dan niet en op welke wijze (wisselgeld,
tegoedbon …) wil teruggeven op een cadeaubon.

Op de cadeaubon wordt vermeld dat de handelaar niet verplicht is om terug te geven op de
bon.
Art. 9. Het gemeentebestuur zal de gemeentelijke cadeaubon zelf gebruiken voor de
uitbetaling van premies en tegemoetkomingen, zoals: geboortepremie, premie jubilarissen …"
Art. 2. Dit reglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet en treedt in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan.

