GEMEENTELIJKE CADEAUBON – REGLEMENT
Artikel 1. Ter ondersteuning van de lokale handelaars en horecazaken worden door de
gemeente Pepingen gemeentelijke cadeaubonnen uitgegeven en verkocht. Verder genaamd
Pepingse Cadeaubon.
Art. 2. De cadeaubon is een betaalmiddel en wordt uitgegeven in 3 waarden: € 5,00 - € 20,00
en € 50,00.
De cadeaubon is voor de gebruiker één jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.
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 de gemeentestempel en wordt op de
dag van de aankoop voorzien van de uitgiftedatum.
De deelnemende handelaars dienen de ontvangen cadeaubonnen in te dienen bij de financiële
dienst, en dit ten laatste 18 maanden na de uitgiftedatum vermeld op elke cadeaubon.
De handelaar wordt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de 4 weken vergoed. Aan de
handelaar wordt een ontvangstbewijs afgeleverd, conform het model in bijlage.
Art. 4. De gemeentelijke cadeaubon wordt tijdens de openingsuren te koop aangeboden voor
de burger op het gemeentehuis (dienst Burgerzaken) en in de bibliotheek.
De koper ontvangt bij de aankoop een lijst van alle deelnemende handelaars.
Bonnen die verkeerd ingevuld worden of verkeerd gedrukt werden, worden onverwijld aan
het verkooppunt ontwaard en bijgehouden in een registratiesysteem.
Art. 5. Het gemeentebestuur draagt alle kosten voor het invoeren van de gemeentelijke
cadeaubon: drukken van de bonnen, publiciteit, affiches, raamstickers …
Er worden geen kosten aangerekend aan de deelnemende handelaars.
Art. 6. Alle handelaars en horecazaken met maatschappelijke zetel in Pepingen of een
onderneming met een zelfstandige zetel in Pepingen komen in aanmerking en worden in
kennis gesteld van de invoering van de gemeentelijke cadeaubon. Ze worden uitgenodigd om
eraan deel te nemen.
Handelaars kunnen op eenvoudig verzoek op elk moment inschrijven via een
inschrijvingsformulier (zie bijlage).
De lijst van deelnemende handelaars wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en
andere gemeentelijke infokanalen.
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. Door het inschrijvingsformulier te handtekenen gaat de deelnemende handelaar
akkoord met de opgenomen bepalingen in het reglement.
Elke deelnemende handelaar ontvangt als bewijs van deelname aan het programma van de
gemeentelijke cadeaubon allerlei promotiemateriaal zoals een affiche, een raamsticker,... De
raamsticker moet op een duidelijk zichtbare plaats aangebracht worden.
Art. 7. Deelname aan het programma van de Pepingse cadeaubon stopt automatisch bij de
beëindiging van de zaak.
De handelaar is verplicht tijdig de stopzetting van zijn zaak mee te delen aan het College van
Burgemeester en schepenen.

Iedere deelnemende handelaar is vrij om op eender welk moment zich uit te schrijven of
gegevens te wijzigen uit de lijst van deelnemende handelaars. Dit moet ook schriftelijk
gemeld worden aan het College van Burgemeester en schepenen.
Bij een eventuele beëindiging van de deelname verwijdert de handelaar alle
promotiemateriaal.
Art. 8. De cadeaubon is niet inwisselbaar tegen geld. 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.
De cadeaubon moet gedurende het hele jaar aanvaard worden. Wanneer de echtheid van de
cadeaubon in twijfel wordt getrokken, kan de handelaar de cadeaubon weigeren. Hij/zij
verwittigt daarvan het gemeentebestuur.
Art. 9. Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de
producten of diensten die werden geleverd na betaling met de cadeaubon.
Art. 10. Het gemeentebestuur zal de gemeentelijke cadeaubon zelf gebruiken voor de
uitbetaling van attenties, premies en tegemoetkomingen, zoals bv. premie jubilarissen,
buurtfeesten, werknemersgeschenk, …
Art. 11. In geval van betwisting of discussies neemt het College van Burgemeester en
Schepenen een gemotiveerde beslissing.
Art. 10. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2018.

