
 

Reglement Zwevegemse kadobon BonZ 

 

Artikel 1  Algemeen 

 

De gemeente Zwevegem wil de lokale economie ondersteunen en impulsen  geven door het 

promoten en verkopen van een cadeaubon, verder genaamd Zwevegemse BonZ. 

 

Artikel 2 Bedrag van de Zwevegemse BonZ 

 

De Zwevegemse BonZ heeft een waarde van 5 euro. De coupures kunnen bepaald worden door het 

schepencollege binnen de definiëring van ‘dagelijks bestuur’. 

 

Artikel 3 Opmaak van de Zwevegemse BonZ 

 

Elke bon krijgt een unieke barcode. Deze barcode laat de opvolging toe van het traject dat de 

Zwevegemse BonZ aflegt en maakt het voor de handelaar mogelijk om de bon thuis te ontwaarden 

via een webtoepassing. 

 

Artikel 4 Deelnemende handelszaken 

 

4.1. Elke handelszaak met minder dan 3 vestigingen verbonden aan één maatschappelijke zetel, 

waarvan minstens 1 vestiging zich bevindt op het grondgebied van Zwevegem, kan op eenvoudig 

verzoek deelnemen aan de Zwevegemse BonZ en ze aldus aanvaarden als betaalmiddel. De 

voorwaarden om te kunnen deelnemen zullen gecontroleerd worden op basis van de gegevens in de 

Kruispuntbank van Ondernemingen. 

 

4.2. Een deelnemende handelaar kan geschrapt worden van de deelnemerslijst indien: 

 hij/zij hiertoe verzoekt 

 hij/zij zijn/haar activiteit heeft stopgezet, hetzij definitief, hetzij op het grondgebied 

van de gemeente Zwevegem 

 hij/zij zich niet houdt aan dit reglement 

 

Artikel 5 Procedure 

 

5.1. De aankoop van de Zwevegemse BonZ gebeurt aan het onthaal in het Gemeentepunt. De 

gemeente int het betreffende bedrag. De bon wordt gedateerd op het ogenblik van de verkoop en 

de bon blijft 1 jaar geldig. 

Zwevegemse BonZ die verkeerd ingevuld worden of verkeerd gedrukt worden, worden onverwijld 

aan de balie ontwaard en bijgehouden in het registratiesysteem. 

 

5.2. De consument kan de Zwevegemse BonZ inwisselen in de handelszaken vermeld op de lijst 

van deelnemende handelaars. Deze lijst wordt oa beschikbaar gesteld via de gemeentelijke website 

en wordt toegevoegd aan het geschenk. 



5.3.  De handelaar kan de aanvaarde BonZ tijdens de openingsuren inwisselen in het 

Gemeentepunt of kan de BonZ zelf thuis ontwaarden via een webtoepassing. Deze inwisseling of 

ontwaarding moet gebeuren uiterlijk 3 maanden na het verstrijken van de geldigheidsdatum van de 

BonZ. 

 

5.4.  Twee keer per maand worden de verschuldigde bedragen van de door de handelaars 

ingeleverde of ontwaarde BonZ gestort worden op het rekeningnummer dat bij intekening werd 

opgegeven door de handelaar. De handelaar is verantwoordelijk voor het doorgeven van een 

wijziging in het rekeningnummer. De Zwevegemse BonZ kunnen niet ingewisseld worden voor cash 

geld. 

 

Artikel 5 Toepassingen voor de gemeente 

 

Het gemeentebestuur kan de Zwevegemse BonZ gebruiken in het kader van haar subsidiepolitiek of 

voor het geven van attenties. 

 

Artikel 6 Timing 

 

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2014. 

 

Artikel 7 Betwistingen 

 

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


