Gemeentelijk reglement
betreffende de cadeaubonnen in de gemeente Hoeilaart
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 juni 2020
Artikel I. Algemeen
De cadeaubon is een initiatief van de gemeente Hoeilaart.
Door het uitgeven van de cadeaubon wenst de gemeente de inwoners te stimuleren om
lokaal te winkelen.
De cadeaubon is een betaalmiddel met een waarde van 5,00 euro voor de aankoop van
food en 5,00 euro voor de aankoop van non food.
Ieder gezin(*) in Hoeilaart krijgt één cadeaubon van 5,00 euro voor aankoop van food en
1 cadeaubon van 5,00 euro voor aankoop non-food. De cadeaubonnen zijn een geldig
betaalmiddel tot en met 15 september 2020.
Elke cadeaubon kan maar bij één handelaar gebruikt worden. De handelaars mogen zelf
kiezen of ze deze cadeaubonnen al dan niet als geldig betaalmiddel aanvaarden.
De handelaar zal geen cash teruggeven indien de geschenkbon niet volledig gebruikt wordt
in zijn zaak.
De handelaars kunnen de waarde van de gebruikte cadeaubonnen door
gemeentebestuur laten terugbetalen volgens de regels bepaald in dit reglement.

het

Artikel II. Betrokken ondernemers
De cadeaubonnen kunnen door de inwoners worden gebruikt bij elk van de volgende
organisaties met een uitbatingsadres in Hoeilaart:
•
•
•

iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;
iedere rechtspersoon;
iedere beoefenaar van een vrij beroep (voorbeelden: advocaten, architecten, apothekers, artsen, notarissen, boekhouders en paramedici).

Artikel III. Kenmerken van de cadeaubon
Op elke cadeaubon staat een uniek nummer en heeft als vervaldatum 15 september 2020.
Na vervaldatum heeft deze cadeaubon geen waarde meer.
Artikel IV. Terugbetalingsmodaliteiten
Na aanvaarding van de cadeaubon heeft de handelaar tot en met 31 oktober 2020 de tijd
om de cadeaubon ter betaling aan het gemeentebestuur aan te bieden.
Met het oog op de terugbetaling moet de handelaar een door hem aanvaarde cadeaubon
overmaken
aan
het
gemeentebestuur,
vergezeld
van
het
bijhorende
terugbetalingsformulier. Dit formulier is ter beschikking op de website van de gemeente.

Na ontvangst van een door een handelaar ingeleverde cadeaubon betaalt het
gemeentebestuur de tegenwaarde binnen de twee maanden op het rekeningnummer van
de handelaar welk vermeld staat op het terugbetalingsformulier maar in ieder geval voor
31 december 2020.
Artikel V. Kwaliteit van de goederen en diensten
Het gemeentebestuur van Hoeilaart is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de
goederen en de diensten die met de gemeentelijke cadeaubonnen worden aangekocht.
Artikel VI. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 22 juni 2020.
Artikel VII. Uitvoerder
Het college van burgemeester en schepenen staat in voor de uitvoering van het reglement
en oordeelt over alle betwistingen en discussies.

(*) Gezin: het gezin bestaat uit hetzij één persoon die alleen leeft, hetzij uit twee of meer
personen die, al dan niet door verwantschap aan elkaar verbonden, in een en dezelfde
woning verblijven en er samenleven. Elk gezin heeft één referentiepersoon (gezinshoofd).
Alle gezinsleden verbonden met eenzelfde referentiepersoon vormen één gezin.

