Gebruik van de gemeentelijke geschenkbon

gemeenteraad van 24 november 2014
artikel 1. Algemeen
De geschenkbon is een initiatief van de gemeente Boortmeerbeek. Het uitgeven en verkopen van
geschenkbonnen door de gemeente heeft als doel de lokale economie te ondersteunen en op deze wijze bij
te dragen tot de sociale cohesie van de lokale gemeenschap. Bovendien zal het gebruik van gemeentelijke
geschenkbonnen bijdragen tot een meer duurzame samenleving door het positieve effect op de mobiliteit in
de gemeente.
De geschenkbon kan worden aangekocht in het gemeentehuis van Boortmeerbeek, Pastorijstraat 2, 3190
Boortmeerbeek.
De geschenkbon is een betaalmiddel met een waarde van 5,00 - 10,00 - 25,00 of 50,00 EUR die uitsluitend bij
geregistreerde handelaars op het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek bruikbaar is. Geregistreerde
handelaars kunnen de waarde van de gebruikte geschenkbonnen door het gemeentebestuur laten
terugbetalen volgens de regels bepaald in dit reglement.
artikel 2. Kenmerken van de geschenkbon
§ 1. Het college van burgemeester en schepenen stelt het model van de geschenkbon vast.
§ 2. Om het traject dat een geschenkbon aflegt en om controle op de geldigheid ervan mogelijk te maken,
krijgt elke geschenkbon een uniek nummer dat wordt vermeld op de verschillende luiken van een
geschenkbon.
§ 3. Op een geschenkbon wordt door het gemeentebestuur de datum van aankoop van deze geschenkbon
vermeld.
artikel 3. Deelnemende handelaars
§ 1. Elke handelaar, in het bezit van een ondernemingsnummer en gevestigd op het grondgebied van de
gemeente Boortmeerbeek, kan zich inschrijven als deelnemende handelaar. Bij twijfel hieromtrent is
uitsluitend het college van burgemeester en schepenen bevoegd hierover een besluit te nemen. De
deelnemende handelaars worden, na de bevestiging van hun deelname, opgenomen in een openbaar
register. Enkel aan geregistreerde handelaars kunnen geschenkbonnen worden terugbetaald. Door de
registratie verklaart de handelaar zich akkoord met de deelnemingsvoorwaarden.
§ 2. Het model van het deelnemingsformulier wordt door het college van burgemeester en schepenen
vastgesteld.
§ 3. Een handelaar kan zich inschrijven aan de hand van het deelnemingsformulier dat men kan bekomen in
het gemeentehuis of downloaden van de gemeentelijke website. Indien de gegevens van een handelaar op
het deelnemingsformulier wijzigen, moet de handelaar dit melden aan het gemeentebestuur.
§ 4. De deelname als handelaar is volledig gratis.
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§ 5. Deelnemende handelaars kunnen worden herkend als volgt:
- Bij elke aankoop van een geschenkbon wordt een lijst van de deelnemende handelaars toegevoegd.
- Het register met deelnemende handelaars is ter inzage beschikbaar in het gemeentehuis.
- Het register met deelnemende handelaars is raadpleegbaar via de gemeentelijke website.
- Elke deelnemende handelaar ontvangt een raamsticker om zijn deelname te afficheren.
artikel 4. Terugbetaling
§ 1. Een verkochte geschenkbon kan door het gemeentebestuur niet rechtstreeks aan de koper of de
begunstigde van de geschenkbon worden uitbetaald of terugbetaald.
§ 2. Het college van burgemeester en schepenen stelt het model van terugbetalingsformulier vast.
§ 3. Een geschenkbon is voor de gebruiker één jaar geldig na de datum van aankoop.
§ 4. Na de vervaldatum beschikt een handelaar over drie maanden om de geschenkbon ter betaling aan het
gemeentebestuur voor te leggen. Een geschenkbon mag door een handelaar niet worden aanvaard na de
vervaldatum van de geschenkbon.
§ 5. Als het bedrag van de aankoop bij een handelaar lager is dan het bedrag van de geschenkbon, mag de
handelaar het saldo aan de klant ofwel in contact geld ofwel met een waardebon terugbetalen.
§ 6. Met het oog op de terugbetaling moet een handelaar een door hem aanvaarde geschenkbon overmaken
aan het gemeentebestuur, vergezeld van het bijhorende terugbetalingsformulier. Dit formulier is te
verkrijgen in het gemeentehuis of kan worden gedownload van de gemeentelijke website. De aanvraag tot
terugbetaling moet gebeuren uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de vervaldatum van de
geschenkbon. Na ontvangst van een door een handelaar ingeleverde geschenkbon betaalt het
gemeentebestuur de tegenwaarde binnen de twee maanden op het rekeningnummer dat op het
terugbetalingsformulier is vermeld.
artikel 5. Toepassingen voor de gemeente
De gemeente Boortmeerbeek kan de geschenkbonnen zelf gebruiken in het kader van te verlenen toelagen
of voor haar representaties.
artikel 6. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 december 2014.
artikel 7
Het college van burgemeester en schepenen staat in voor de uitvoering en het reglement en oordeelt over
alle betwistingen en discussies.
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