Reglement betreffende de gemeentelijke geschenkbon
Artikel 1
De gemeentelijke geschenkbon wordt uitgegeven door het gemeentebestuur van Brakel.
Met deze geschenkbon kan men terecht in alle deelnemende handelszaken op het
grondgebied van de gemeente. De geschenkbon kan door het publiek worden aangekocht
bij dienst Toerisme op het gemeentethuis.
Artikel 2
§1 Alle uitbaters van handelszaken gevestigd op het grondgebied van de gemeente
Brakel kunnen zich inschrijven als deelnemende handelaar via de gemeentelijke website.
De deelnemende handelaar verklaart zich dan ook akkoord dat de commerciële gegevens
van de handelszaak op de gemeentelijke website en via gemeentelijke kanalen
gecommuniceerd worden.
§2 Uitschrijven kan via de gemeentelijke dienst lokale economie. Als de gegevens van
een deelnemende zaak veranderen, moet dit eveneens onmiddellijk gemeld worden.
§3 Alle deelnemende handelaars ontvangen een sticker die ze op een zichtbare plaats
moeten hangen. Er wordt bij de geschenkbon een lijst voorzien met de deelnemende
handelszaken. Deze lijst zal ook beschikbaar zijn op de gemeentelijke website.
Artikel 3
§1 Er is een gemeentelijke geschenkbon van 10, 25 en 50 euro.
§2 De geschenkbon is voor de gebruiker onbeperkt geldig.
§3 De geschenkbon moet gedurende het hele jaar aanvaard worden, ook tijdens de
koopjesperiode.
§4 Er wordt door de gemeente niet teruggegeven op de bonnen. De aankoop moet gelijk
of hoger zijn dan de waarde van de geschenkbon.
Artikel 4
§1 De geschenkbon moeten samen met het terugbetaalformulier door de handelaar
overgemaakt worden aan de dienst lokale economie. Enkel fysisch volledige bonnen
worden aanvaard. De handelaar ontvangt bij aangifte van de bonnen een
ontvangstbewijs.
§2 De ontvangen geschenkbonnen worden in de laatste week van het kwartaal
daaropvolgend door de gemeente uitbetaald.
Artikel 5
Het besluit van de Gemeenteraad dd. 17 april 2014 betreffende “Reglement betreffende
de gemeentelijke geschenkbon” wordt opgeheven op het moment van inwerkingtreding
van dit besluit.
Dit reglement treed in werking 21 november 2017.
Meer informatie kan u vinden bij:
Dienst lokale economie
Mevr. Kimberley Vanlierde
Tel.: 055-43 17 64
Kimberley.vanlierde@brakel.be
Gemeentehuis voor het publiek alle werkdagen open van 8u.30 tot 12u.00 en op woensdag van
16u.00 tot 19u.30.
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