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Reglement Middenstandscheque
OVERWEGEND GEDEELTE
Gelet op artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus;
BESCHIKKEND GEDEELTE
ARTIKEL 1/DOEL
De gemeente Kortenaken wenst de lokale economie te ondersteunen en impulsen te geven door het
promoten, schenken en verkopen van een geschenkbon. Deze bon krijgt de naam ‘Kortenaken
Cadeaubon’ en is een geldig betaalmiddel.
ARTIKEL 2/TOEPASSINGSGEBIED
Met de geschenkbon kan men terecht bij de lokale ondernemers die deelnemen aan dit project.
De bon kan via de website van de gemeente (www.kortenaken.be) of aan het onthaal van het
gemeentehuis aangekocht worden. Er worden eveneens geschenkbonnen aangeboden door het
gemeentebestuur van Kortenaken bij belangrijke momenten en vieringen zoals bijvoorbeeld jubilea
e.a. en als relatiegeschenk.
ARTIKEL 3/WAARDE
De waarde van de bon kan vrij gekozen worden door de koper, te beginnen vanaf € 10.
ARTIKEL 4/DEELNAME
Alle lokale ondernemers gevestigd in Kortenaken – uitgezonderd medische beroepen/financiële
instellingen – kunnen zich inschrijven als deelnemende ondernemer. Enkel deelnemende
ondernemers mogen de geschenkbonnen aanvaarden en krijgen de tegenwaarde van de bonnen
terugbetaald door de gemeente. Door inschrijving verklaart de handelaar zich akkoord met de
deelnemingsvoorwaarden. De geschenkbonnen zijn niet geldig voor gemeentelijke
diensten/activiteiten.
Inschrijven kan via het online platform op www.kortenaken.be. Als de gegevens van je zaak
veranderen of bij het stopzetten van je zaak moet je dit onmiddellijk aanpassen via dit platform.
Uitschrijven voor de geschenkbon kan eveneens via deze weg.
Ondernemers die zich hebben ingeschreven, verbinden zich ertoe om de aangeboden bonnen te
aanvaarden. Zij kunnen deze enkel weigeren wanneer de echtheid van de bon in twijfel getrokken
wordt.
Deelname aan dit initiatief is gratis. De kosten van die project zoals de kosten verbonden aan het
digitale platform, het drukken van de geschenkbonnen, de raam/deurstickers ter promotie, … worden
betaald door de gemeente.
De ondernemer gaat akkoord dat de verwijzing naar en de gegevens van zijn handelszaak worden
bekendgemaakt of verspreid via de website van de gemeente. Iedereen kan de lijst met deelnemende
handelaars terugvinden op de website van de gemeente. Deelnemende ondernemers ontvangen een
raamsticker die ze aan hun etalage/raam/deur kunnen hangen en een wobbler om aan hun kassa te
hangen.
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ARTIKEL 5/GELDIGHEID
De geschenkbon zal voorzien worden van een unieke QR-code. Voor bonnen die aan het onthaal van
het gemeentehuis verkocht worden, zal de waarde van de bon er door de onthaalmedewerker
opgeschreven worden. Voor bonnen die online aangekocht werden, wordt het bedrag er automatisch
opgezet.
Indien het bedrag van de aankoop kleiner is dan de waarde van de bon, zal dit bedrag van de bon
gehaald worden en kan het resterende bedrag bij een volgende aankoop gebruikt worden. In geen
geval wordt er cash geld teruggegeven.
De geschenkbon is één jaar geldig vanaf de aankoopdatum. Voor de bonnen die aan het onthaal van
het gemeentehuis verkocht worden, zal de vervaldatum er door de onthaalmedewerker opgeschreven
worden. Voor bonnen die online aangekocht worden, wordt de vervaldatum automatisch gegenereerd.
Vervallen bonnen kunnen niet worden omgeruild en mogen niet aanvaard worden door de lokale
ondernemers.
De bon zal niet vervangen worden in geval van verlies.
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de producten of
dienst die werden geleverd na betaling met de Kortenaken Cadeaubon.
ARTIKEL 6/CHEQUES INWISSELEN
De terugbetaling van de waarde van de cheques aan de ondernemers zal automatisch en periodiek
gebeuren. De waarde wordt gestort op het door de ondernemer opgegeven bankrekeningnummer.
Ondernemers kunnen het openstaand saldo steeds raadplegen via de online module.
ARTIKEL 7/BEKENDMAKING
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 20
april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het
lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur
worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de
politiezones en hulpverleningszones.
Op de gemeentelijke webstek wordt dit reglement gepubliceerd op
https://www.kortenaken.be/Bestuur&diensten/Reglementen/Subsidies-premies-toelagen/ met
vermelding van de datum waarop het door de gemeenteraad aangenomen werd.
ARTIKEL 8/INWERKINTREDING
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021 en eindigt ten laatste op 31 december 2024.
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