REGLEMENT HOUDENDE DE ICHTEGEMSE CADEAUBON (ICHTEGEMBON)
Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 7 mei 2020 en bekendgemaakt op de gemeentelijke
website op 8 mei 2020.
Art. 1: Definities
-

Ichtegemse cadeaubon: de bon die door het lokaal bestuur Ichtegem wordt uitgegeven en als
geldig betaalmiddel kan worden gebruikt bij één van de deelnemende handelaars.

-

Aanbieder: elke lokale handelaar/ondernemer/zelfstandige met een vestigingseenheid binnen
het grondgebied Ichtegem en die in het systeem van deze bon stapt, waarbij hij op datum van
het instappen niet in staat van faillissement of ontbinding is.

-

Klant/consument/gebruiker: de koper van de Ichtegemse cadeaubon.

-

Uitgesloten klanten: de volgende personen kunnen niet voor een deelnemende handelaar
Ichtegemse cadeaubonnen aankopen: de handelaar zelf, de natuurlijke of rechtspersoon, de
bestuurders, zaakvoerders, aandeelhouders, commissarissen, vaste vertegenwoordigers,
personeelsleden, verbonden ondernemingen, de echtgenoten, descendenten en ascendenten
van één van boven vermelde natuurlijke of rechtspersoon.

Art. 2: Deelnemende handelaar
Elke handelaar die voldoet aan de definitie van ‘aanbieder’ uit artikel 1 en die zich verbindt goederen
of diensten die hij gebruikelijk aanbiedt zonder uitzondering aan te bieden in de periode van 1
september 2020 tot 1 mei 2021. Deze periode is onder op voorwaarde dat de maatregelen ingevolge
het coronavirus dit toelaten.
De handelaar dient bij het aanmelden een overeenkomst te sluiten met het lokale bestuur, waarbij hij
zijn ondernemingsnummer (KBO), zijn vestigingseenheid binnen het grondgebied Ichtegem en zijn
rekeningnummer meedeelt.
Het college van burgemeester en schepenen staat in voor het afsluiten van deze overeenkomsten met
de handelaars, waarbij de burgemeester en algemeen directeur gemachtigd worden om namens het
bestuur de overeenkomsten te ondertekenen.
Art. 3: Doelgroep
De Ichtegemse cadeaubonnen kunnen aangekocht worden door eenieder, natuurlijke persoon,
ongeacht de woonplaats, en de rechtspersoon of vereniging, met vestigingsplaats op het grondgebied
Ichtegem

Art. 4: Geldigheid
De Ichtegemse cadeaubonnen mogen enkel omgeruild worden tegen goederen of diensten vanaf 1
september 2020 tot 1 mei 2021, op voorwaarde dat de maatregelen ingevolge het coronavirus dit
toelaten.

Art. 5: Verkoop
De Ichtegemse cadeaubonnen kunnen online aangekocht worden op het platform aangeboden door
het lokaal bestuur Ichtegem.
De Ichtegemse cadeaubonnen worden gedurende een beperkte periode in tijd aangeboden met een
bijkomende ondersteuning vanwege het lokaal bestuur van 20% van de aankoopprijs van de bon, en
dit voor de periode van 1 juni 2020 tot het beschikbare krediet (artikel 11) bereikt wordt, maar ten
laatste tot en met 15 juli 2020.

Art. 6: Kostprijs
een Ichtegemse cadeaubon kost 10,00 of 20,00 euro en heeft een waarde van respectievelijk 12,00 of
24,00 euro en is overdraagbaar.
Art. 7: Info kopers
-

De koper moet zijn gegevens doorgeven om de bon aan te kopen. De koper kan er wel voor
kiezen om zijn gegevens niet door te geven aan de handelaar waarvoor hij zijn bon koopt.

-

De gegevens worden verzameld voor gebruik door de dienst lokale economie.

-

De persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

-

Elke deelnemer heeft toegang tot zijn/haar gegevens op de lijst. Men kan deze wijzigen indien er
veranderingen zijn in zijn/haar situatie.

Art. 8: overzicht aanbieders
Elke Ichtegemse cadeaubon is geldig bij één van de aanbieders.

Art. 9: Activiteiten
De Ichtegemse cadeaubon kan enkel gebruikt worden in de handelszaak die bij de aankoop werd
gekozen.
Een systeem van ruiling kan, indien de noodzaak het vereist, uitgewerkt worden door het college van
burgemeester en schepenen.

Art. 10: Inruilen
-

De Ichtegemse cadeaubon kan niet ingeruild worden voor geld. De bon kan evenwel ingeruild
worden voor een bon bij een andere lokale handelaar indien de aan de bon gekoppelde handelaar
in staat van faillissement is gesteld.

-

Ongebruikte en vervallen bonnen worden niet terugbetaald.

Art. 11: Uitbetaling
-

Het lokaal bestuur Ichtegem verbindt er zich toe de aankoopbedragen door te storten aan de
deelnemende handelaars, rekening houdende met de maximumbedragen, zowel qua
aankoopbedrag als bijdrage van het lokaal bestuur, die bepaald zullen worden in de
uitvoeringsbesluiten van het college van burgemeester en schepenen.

-

De financiële dienst stort het verschuldigde bedrag op rekening van de handelaar.

-

De beschikbare kredieten worden vastgelegd op 60 000 euro.

-

Het lokaal bestuur Ichtegem behoudt zich het recht voor om aankopen van Ichtegemse
cadeaubonnen te weigeren, bijvoorbeeld in geval van vermoeden van fraude.

Art. 12: Waarborgstelling
Het lokaal bestuur Ichtegem verleent aan de koper van de Ichtegemse cadeaubon waarborg tegen
faillissement of kennelijk onvermogen, met inbegrip van WCO, van de handelaar bij wie de bon
besteed moet worden ten bedrage van het door de consument betaalde bedrag zonder de bijdrage
vanwege het lokaal bestuur (van 20% extra).

Art. 13: uitvoering van het reglement
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het nemen van de nodige
uitvoeringsbesluiten om de verdere voorwaarden, criteria, procedures, regels voor toezicht en
evaluatie en modaliteiten voor toekennen en uitbetalen verder uit te werken en te verfijnen.

Art. 14: Bekendmaking
Het reglement wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen opgenomen in het decreet over het
lokaal bestuur van 22 december 2017, titel 5, hoofdstuk 1, afdeling 2 betreffende de bekendmaking en
inwerkingtreding, met vermelding van de datum waarop ze zijn aangenomen en de datum waarop ze
via de webtoepassing worden bekendgemaakt.

Art 15: Inwerkingtreding
Het reglement treedt in werking volgens de bepalingen opgenomen in artikel 288 van het decreet over
het lokaal bestuur, en dit op de vijfde dag na de bekendmaking er van.

