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Kadobon Ingelmunster
Reglement

Kadobon Ingelmunster
Artikel 1: Onderwerp




§ 1 – (…) De waarde van de uit te geven kadobon wordt vastgesteld door het college van
burgemeester en schepenen (22 september 2015). De bon kan ingewisseld worden bij de
deelnemende handelszaken van Ingelmunster.
§ 2 – Een Ingelmunsterse kadobon wordt uitgegeven door het gemeentebestuur. Hij kan aangekocht
worden aan het onthaal van het gemeentehuis of in de bibliotheek tijdens de openingsuren.
§ 3 – Het gemeentebestuur van Ingelmunster kan de kadobonnen ook gebruiken in het kader van haar
subsidiepolitiek of voor het geven van attenties.

Artikel 2: Handelaars




§ 1 – De kadobon kan enkel ingeruild worden bij de deelnemende handelaars.
§ 2 – Een handelaar die wenst deel te nemen, dient zich in te schrijven bij het gemeentebestuur via een
inschrijvingsformulier.
§ 3 – Een lijst met deelnemende handelaars staat steeds beschikbaar op www.ingelmunster.be

Artikel 3: Geldigheid





§ 1 – Een geldige kadobon bevat:
- Een uniek nummer
- Een droogstempel
- Een uitgiftedatum
§ 2 – De kadobon is geldig tot één jaar na uitgiftedatum. Handelaars mogen geen kadobonnen meer
aanvaarden na deze datum.
§ 3 – Als het aankoopbedrag lager is dan het bedrag van de kadobon, wordt er wisselgeld terug gegeven.
Als het aankoopbedrag minder dan de helft van de waarde van de kadobon is, kan de handelaar de
kadobon weigeren.

Artikel 4: Terugbetaling




§ 1 – De kadobon(nen) moet(en) samen met het terugbetaalformulier ingediend worden bij het onthaal
van het gemeentebestuur, ten laatste drie maanden na de vervaldatum.
§ 2 – Het gemeentebestuur stort het totale bedrag van de ingediende bon(nen) één maal per maand terug
op het opgegeven rekeningnummer.
§ 3 – Kadobonnen die later ingediend worden dan drie maanden na de vervaldatum, zullen niet meer
worden terugbetaald door het gemeentebestuur.

Vastgesteld in de gemeenteraad van 18 februari 2014.
Gewijzigd in de gemeenteraad van 22 september 2015.

