
Aangepast reglement Hoeselt Kadobon 

 

Art. 1 – Algemeen  

Dit reglement is van toepassing op de handelaars met een handelszaak die gevestigd is in de 

gemeente Hoeselt en die zich engageren om deel te nemen aan het concept van de gemeentelijke 

cadeaubon, genaamd Hoeselt Kadobon.  

 

De Hoeselt Kadobon is een initiatief van het gemeentebestuur van Hoeselt. Zij wenst hiermee de 

lokale economie te ondersteunen en impulsen te geven door het aanbieden van de cadeaubon.  

 

Art. 2 – Registreren als deelnemende handelaar, uitschrijven en gegevens wijzigen 

Inschrijven als deelnemende handelaar kan via het daartoe bestemde formulier bij de dienst Lokale 

Economie. Handelaars met een handelszaak die gevestigd is in de gemeente Hoeselt kunnen zich 

kosteloos inschrijven als deelnemende handelaar. Handelaars die zich registreren, engageren zich om 

de Hoeselt Kadobon te aanvaarden.  

 

Door zich te registreren als deelnemende handelaar accepteert de handelaar het reglement van de 

gemeentelijke cadeaubon. Het reglement kan – met uitzondering van de limitatieve lijst van 

gebeurtenissen en de gemeentelijke verkooppunten, die een bevoegdheid zijn van het college van 

burgemeester en schepenen –  enkel door de gemeenteraad gewijzigd worden. De meest recente 

versie van het reglement is beschikbaar op www.hoeselt.be/kadobon 

 

Uitschrijven, wijzigen van gegevens of stopzetting van de handelszaak dient onmiddellijk schriftelijk 

gemeld te worden aan de dienst Lokale Economie.  

 

Art. 3 – Herkenning deelnemende handelaars 

Bij het overhandigen van gemeentelijke cadeaubonnen wordt aan de begunstigde een lijst met de 

deelnemende handelaars meegegeven. Elke deelnemende handelaar krijgt bij inschrijving een sticker 

om in de etalage te hangen. Bij een eventuele beëindiging van de deelname verbindt de handelaar 

zich ertoe om de deelnamesticker te verwijderen en de  dienst Lokale Economie onmiddellijk 

schriftelijk te verwittigen. Het gemeentebestuur van Hoeselt publiceert de lijst met deelnemende 

handelaars op www.hoeselt.be/kadobon .  

 

Art. 4 – Bedrag van de cadeaubon 

Een Hoeselt Kadobon heeft een nominale waarde van 10 EUR (tien euro).  

 

Art. 5 – Toepassing 

De Hoeselt Kadobon wordt door het gemeentebestuur uitgegeven naar aanleiding van een 

limitatieve lijst van gebeurtenissen. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om de 

gebeurtenissen en de daaraan verbonden bedragen vast te leggen die per gelegenheid zullen 

voorzien worden.  

 

Daarnaast kan de Hoeselt Kadobon ook door iedereen aangekocht worden bij de gemeentelijke 

diensten, vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen.  

De verkoopprijs van de Hoeselt Kadobon wordt vastgesteld op 10 EUR per stuk.  

De betaling dient onmiddellijk  bij het verkooppunt te gebeuren.  

De overeenkomstige ontvangsten zullen worden geregistreerd in het lopende budget op 

registratiesleutel 7000 9999 0101 onder actie 1419 003 002 004 007.  

 

Art. 6 – Authenticiteit van de cadeaubon 

Elke bon krijgt een uniek nummer en is op verschillende manieren beveiligd. Deze nummering laat de 

opvolging toe van het traject dat de cadeaubon aflegt en maakt een controle op de geldigheid 



mogelijk. Iedere deelnemende handelaar ontvangt een voorbeeld van de cadeaubon in specimen. Bij 

twijfel over de authenticiteit contacteert de deelnemende handelaar de dienst Lokale Economie.  

 

Art. 7 – Uitreiking van de cadeaubon 

De bonnen, uitgegeven door het gemeentebestuur naar aanleiding van de limitatieve lijst van 

gebeurtenissen, worden door de dienst Secretariaat geregistreerd aan de hand van een unieke code 

en worden aan de leden van het college van burgemeester en schepenen  bezorgt. De leden van het 

college van burgemeester en schepenen tekenen voor ontvangst en overhandigen de bonnen 

persoonlijk aan de begunstigden. 

 

De bonnen, uitgegeven na verkoop, krijgen een unieke codering  en worden niet afzonderlijk 

geregistreerd door de dienst Secretariaat of de gemeentelijke verkooppunten. 

 

Art. 8 – Geldigheid van de cadeaubon 

Een Hoeselt Kadobon heeft geen vervaldatum. 

 

Art. 9 – Wisselgeld  

Een Hoeselt Kadobon is enkel inwisselbaar bij de deelnemende handelszaken en is  niet inwisselbaar 

tegen geld. Als het bedrag van de aankoop lager is dan het bedrag van de cadeaubon, dan is de 

handelaar vrij om wisselgeld terug te geven. De cadeaubon moet gedurende het hele jaar aanvaard 

worden, ook tijdens de koopjesperiode. 

 

Art. 10 – Kwaliteit van de goederen en diensten 

Het gemeentebestuur van Hoeselt is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de goederen en de 

diensten die met gemeentelijke cadeaubonnen worden aangekocht. 

 

Art. 11 – Terugbetaling  

De deelnemende handelaar bezorgt samen met de geïnde cadeaubonnen een schuldvordering aan 

de Financiële Dienst van de gemeente, Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt. Aan de deelnemende 

handelaars wordt gevraagd het inleveren van cadeaubonnen zo veel mogelijk te groeperen op één 

schuldvordering, bijvoorbeeld op kwartaalbasis. De Financiële Dienst controleert de ontvangen 

schuldvordering en cadeaubonnen en zorgt voor de betaling. 

 

Art. 12 – Betwistingen  

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt over alle betwistingen en discussies aangaande 

de gemeentelijke cadeaubon.   

 

Art. 13 – Akkoord algemene voorwaarden  

De deelnemende handelaar ondertekent de algemene voorwaarden voor ontvangst en akkoord. 

 

 

Art. 14 – Inwerkingtreding 

Het reglement inzake de gemeentelijke cadeaubon treedt in werking met ingang van 1 december 

2015. 

 


