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Reglement gemeentelijke geschenkbon 

 

Artikel 1 Doelstelling 

Ter ondersteuning van de lokale economie voorziet gemeente Beveren in de uitgifte en de verkoop 
van een gemeentelijke geschenkbon voor het ganse grondgebied onder de noemer ‘BV Cadeaubon’.  

 

Artikel 2 Deelnamevoorwaarden 

Volgende handelaars kunnen deelnemen 

a) Handelaars gevestigd in het kernwinkelgebied zoals afgebakend in het belastingsreglement 
'Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van klein- en groothandelszaken, 
distributiebedrijven, vrije beroepen en commerciële dienstverstrekkers, gelegen in het 
handelscentrum van de gemeente Beveren’, ongeacht de maatschappelijke zetel. 

b) Handelaars die niet gevestigd zijn in het kernwinkelgebied zoals afgebakend in het 
belastingsreglement 'Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van klein- en 
groothandelszaken, distributiebedrijven, vrije beroepen en commerciële dienstverstrekkers, 
gelegen in het handelscentrum van de gemeente Beveren’, maar wiens maatschappelijke 
zetel gevestigd is in gemeente Beveren. 

Een lijst van deelnemende handelaars wordt publiek gemaakt via de gemeentelijke website. 

 

Artikel 3 Kosten voor handelaars 

Er zijn voor de handelaars geen vaste kosten verbonden aan een deelname.  

Handelaars die voldoen aan de voorwaarden in artikel 2 a) betalen reeds een handelaarsbijdrage en 
moeten geen bijkomende vergoeding betalen voor het gebruik van geschenkbons 

Handelaars die voldoen aan de voorwaarden in artikel 2 b) betalen een vergoeding van 2% per 
transactie. Deze wordt automatisch ingehouden bij de uitbetaling van de geschenkbons. Hiermee 
worden een deel van de administratieve kosten van het bonnensysteem betaald. 

 

Artikel 4 Vorm, geldigheid en verkooppunten. 

De BV Cadeaubon  

a) is een betaalmiddel en wordt uitgegeven in variabele waarden met een maximum van 250 
euro. 

b) bevat een unieke nummering en qr-code. 
c) is 1 jaar geldig na uitgiftedatum. De vervaldatum wordt aangebracht bij aankoop van de 

cadeaubon. 
d) kan niet ingeruild worden tegen geld of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk. 
e) kan niet verlengd of omgeruild worden door gemeente Beveren. 
f) wordt niet vervangen in geval van verlies. 
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De BV Cadeaubon kan via de website van de gemeente en de websites van de verschillende 
handelaarsverenigingen aangekocht worden. Naast deze online punten zijn er fysieke verkooppunten 
in automaten op de Grote Markt en de Warande, het gemeentehuis en alle gemeentelijke 
permanenties in de deelgemeenten. 

 

Artikel 5 Terugkoppeling 

De gemeente informeert minstens jaarlijks de Raad Lokale Economie over de werking van het 
geschenkbonnensysteem.  

 

Artikel 6 Inwerkingtreding 

Het reglement treedt in werking op 1 november 2021. 

 


