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Geen foute cadeaus meer dankzij de  

BV Cadeaubon. 

Dienst Economie 

1 december 2021 
 

 

Vanaf 1 december 2021 start  gemeente Beveren met een nieuw initiatief ter ondersteuning van de 

lokale handelaars door de invoering van de ‘BV Cadeaubon’, een geschenkbon waarmee de klant 

terecht kan in álle deelgemeenten van  Beveren.   

“De uitbreiding naar alle deelgemeenten is zowel een meerwaarde voor de consument als voor de 

handelaars”, zegt schepen Inge Brocken verantwoordelijk voor de handelaarsvereniging Aangenaam 

Winkelen. “Nieuw is ook dat de geschenkbon online te koop zal zijn en niet langer in vaste schijven van 10 

euro aangekocht moet worden. Via een QR-code kan de koper zelf de waarde van de bon bepalen. De klant 

kan de bon verspreid besteden in verschillende winkels.” 

“De invoering van een cadeaubon op zich is uiteraard geen nieuw idee”, verduidelijkt schepen voor Lokale 

economie Filip Kegels.  “In vele Vlaamse steden en gemeenten werd er al een gemeentelijke cadeaubon 

ingevoerd om de lokale handel te steunen, o.a. in hun strijd tegen de grote shoppingcentra.  In enkele 

Beverse deelgemeenten hanteren lokale handelaarsverenigingen momenteel een eigen 

geschenkbonsysteem. Dit wilden we als gemeente efficiënter aanpakken. Want als we iets geleerd hebben 

uit de coronacrisis dan is het wel dat we samen sterker staan, en dat geldt ook voor onze lokale 

ondernemers. Nu de bon geldig is voor volledig de gemeente, zullen we deze ook meer gebruiken als 

geschenk voor bv. jubilarissen of eindejaarsbonus voor personeel”, licht Kegels verder toe.   

“Voor de BV Cadeaubon surfen we verder op het succes van het geschenkbonnensysteem van Winkeldorp 

Beveren, maar nu uitgebreid naar de hele gemeente”, meldt schepen voor vzw Aangenaam Winkelen Inge 

Brocken. “De Beverse handelaars werden door de gemeente persoonlijk geïnformeerd over het project en 

konden deelnemen aan enkele infosessies met onze ondersteuning om het nieuwe systeem te leren 

kennen”, vervolledigt Bert De Hertogh, voorzitter van Aangenaam Winkelen. “We zijn er van overtuigd dat 

zowel de handelaars van het Winkeldorp Beveren als de nieuw instappende handelaars uit de 

deelgemeenten hun voordeel zullen doen met de nieuwe BV Cadeaubon”, klinkt het bij Brocken en De 

Hertogh. “Vanaf 1 december zullen we onze inwoners warm maken om de BV Cadeaubon te kopen als 

ideaal geschenk. Hiervoor wordt de volgende weken een intensieve promocampagne opgestart.” 

Ook de handelaarsverenigingen in de deelgemeenten zijn enthousiast over het nieuwe systeem. 

“Voorheen werkte elke handelaarsvereniging in de deelgemeenten met een eigen systeem van 

geschenkbons”, vertelt Ward Vleminckx van Koopkern Kieldrecht. “Dit systeem werkte goed voor acties 

binnen de eigen deelgemeente, maar was minder interessant voor de klant vanwege het beperkt aanbod.  

Met de nieuwe BV Cadeaubon kunnen klanten terecht in alle kleinere winkelkernen van onze gemeente, 
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waar vaak nog specifieke buurtwinkels zijn. Men spreekt je er aan met de voornaam en je doet er heel 

gemoedelijk boodschappen, deze zaken vind je minder terug in de grotere centra. Op die manier zetten we 

de troeven van onze lokale handelaars extra in de kijker”, besluit Ward. 

“De eindejaarsperiode staat voor de deur. Zou het niet hartverwarmend zijn, mocht de Beverse bevolking 

elkaar massaal een BV cadeaubon  schenken? Zo slaan we immers 2 vliegen in één klap: wie blij verrast 

wordt met een BV Cadeaubon kan kiezen uit een groot aanbod om de bon te spenderen en de lokale 

handelaars krijgen een extra duwtje in de rug om met frisse moed aan een nieuw jaar te beginnen”, 

besluiten Kegels en Brocken.   

Waar kunt u een BV Cadeaubon kopen? 

De BV Cadeaubon is op verschillende manieren aan te kopen, zowel digitaal als fysiek. 

- Online via www.beveren.be/cadeaubon  

- Via de snelbalie gemeentehuis Beveren, Gravenplein 8 

- Permanenties in de deelgemeenten (omwille van coronamaatregelen enkel op afspraak via 

afspraken.beveren.be) 

- Verkoopautomaten op de Grote Markt (aan het marktpaviljoen) en in de Warande 

Als je de bon aankoopt in het gemeentehuis of de permanenties, dan is de bon ingesloten in een mooie 

geschenkenveloppe. Voor deze optie kunt u ook kiezen als u de bon online bestelt, mits een kleine 

meerkost. 

De waarde van de BV Cadeaubon kan de koper zelf bepalen. 

Bij welke handelaars of horecazaken kunt u terecht met uw BV Cadeaubon? 

Deelnemende zaken herkent u aan de raamsticker. U vindt een overzicht van deelnemende handelaars en 

horeca op www.beveren.be/cadeaubon.  

Interesse om nog als handelaar deel te nemen ? 

Neem dan contact op met dienst Economie:  
T 03 750 16 70 | 
 E economie@beveren.be  

 

Meer informatie 

Inge Brocken 

Schepen voor Aangenaam Winkelen vzw 

T 0477 22 83 02 

E inge.brocken@beveren.be    

Filip Kegels       

Schepen voor Lokale economie     

T 0486 167 495       

E filip.kegels@beveren.be   


