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Geen eindejaarscadeautjes-keuzestress 

dankzij de BV Cadeaubon. 

Dienst Economie 

15 november 2022 
 

Eind vorig jaar introduceerde gemeente Beveren de ‘BV Cadeaubon’, een geschenkbon waarmee de 

klant terecht kan bij handelaars in de hele gemeente.  Met de eindejaarsperiode voor de deur sla je 

met deze geschenkbon twee vliegen in één klap: geen keuzestress voor welk origineel cadeau je nu 

weer moet kopen én je ondersteunt er onze lokale handelaars mee. Want ook zij kreunen onder de 

(energie)crisis en kunnen onze steun gebruiken.   

 

BV Cadeaubon bestaat 1 jaar 

“Op 1 december vorig jaar werd de BV cadeaubon officieel ingevoerd”, licht schepen voor Lokale economie 

Filip Kegels toe.  “Met dit initiatief lanceerden we een product waarbij we zowel onze inwoners als onze 

lokale handelaars van dienst zijn: een mooi en praktisch aanbod voor onze inwoners omdat de jaarlijkse 

zoektocht naar een geschikt cadeau voor familie of vrienden vaak gepaard gaat met de nodige keuzestress 

en kopzorgen (wie gaf of kreeg nog nooit een ‘fout cadeau’ …) én een prima initiatief voor onze lokale 

handelaars, want zij kunnen in deze crisistijden ondersteuning gebruiken. Met de BV-cadeaubon hebben 

we een perfecte match.  

Momenteel kan je de BV Cadeaubon gebruiken bij een 200-tal handelaars verspreid over heel de gemeente. 

Een duidelijk overzicht van de deelnemende handelaars is te raadplegen op 

https://www.beveren.be/cadeaubon. We zijn tevreden dat al zoveel handelaars zijn ingestapt in het 

systeem. Maar het kan nog beter: hoe meer lokale handelaars deelnemen, hoe interessanter de BV 

Cadeaubon wordt om als cadeau te krijgen of te geven. Ik doe dan ook een warme oproep aan de 

handelaars die nog niet ingestapt zijn in het systeem om contact op te nemen met ons zodat we hen gratis 

kunnen laten aansluiten.” 

 

Gebruiksvriendelijk voor klant en handelaar 

De BV Cadeaubon is handig voor gebruik, zowel voor de klant als voor de deelnemende handelaar. Zo kan 

de klant de waarde van de geschenkbon zelf kiezen en er een persoonlijke boodschap aan toevoegen. De 

BV Cadeaubon kan zowel digitaal via de gemeentelijke website als fysiek in een aantal verkooppunten 

aangekocht worden. Handelaars kunnen gratis instappen in het systeem en dienen enkel over een QR-

codescanner op hun smartphone te beschikken om de geschenkbonnen te valideren. 
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De BV Cadeaubon als eindejaarsgeschenk: ‘2 vliegen in één klap’ 

“We komen stilaan maar zeker in de aanloop naar de eindejaarsperiode. 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 de bon cadeau krijgt, kan kiezen uit een groot aanbod en de lokale handelaars krijgen een 

extra duwtje in de rug om met frisse moed aan een nieuw jaar te beginnen.  Mij lijkt dit alvast het ideale 

eindejaarscadeau. Vanaf december zullen we de BV-Cadeaubon als ideaal eindejaarsgeschenk opnieuw 

een promotioneel duwtje in de rug geven”, aldus schepen Kegels. 

 

Praktisch 

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 

- Verkoopautomaten van Winkeldorp Beveren op de Grote Markt (aan het marktpaviljoen) en in de 

Warande 

De waarde van de BV Geschenkbon 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 als handelaar deel te nemen ? 

Neem dan contact op met dienst Economie:  
T 03 750 16 70 | 

 E economie@beveren.be  

 
 

Meer informatie 

Filip Kegels       

Schepen voor Lokale economie     

T 0486 167 495       

E filip.kegels@beveren.be 

 

 

 

      

http://www.beveren.be/cadeaubon
http://www.beveren.be/cadeaubon
mailto:economie@beveren.be


 
 

PERSBERICHT 
 

 

 


