REGLEMENT ZWEVEGEMSE HORECABON
ARTIKEL 1 : Algemeen
De gemeente Zwevegem wenst naar aanleiding van de maatregelen betreﬀende de preventie van
de verspreiding van het coronavirus de lokale economie extra te ondersteunen en impulsen te geven door het promoten en verkopen van de “Zwevegemse HorecaBon”.
Deze ondersteuning is er ten voordele van de HoReCa (hotels, restaurants, frituren, cafés, B&B’s
en welness)
ARTIKEL 2 : Bedrag van de “Zwevegemse HorecaBon”
De inwoners van Zwevegem kunnen “Zwevegemse HorecaBonnen” kopen voor 20 euro/bon,
waarbij de gemeente 20% bijlegt waardoor men dus een bon ontvangt van 24 euro/bon.
De aankoop/persoon wordt beperkt tot 10 bonnen per persoon, wat overeenkomt met een bonwaarde van 240 euro.
Het maximum aantal bons / handelszaak wordt beperkt tot 50. Op die manier krijgen alle handelszaken evenveel mogelijkheden.
De gemeente legt 17.000 euro bij.
ARTIKEL 3 : Opmaak van de bon
Elke bon krijgt een uniek nummer. Deze nummering laat de opvolging toe van het traject dat de
bon aflegt en maakt een controle op de geldigheid mogelijk.
ARTIKEL 4 : Procedure
Art. 4.1.
Via de website kan de burger een bestelling plaatsen. Hiervoor dient men zich te registeren met
naam en rijksregisternummer.
De bon is verkrijgbaar vanaf 1 juli 2020 tot en met 15 augustus 2020
(of zolang de voorraad strekt).
Voor burgers die niet meteen online kunnen bestellen is er de mogelijkheid om aan het onthaal
van de gemeente een bon aan te kopen. Ook hier moet men naam en registernummer doorgeven.
Art. 4.2.
De klant kan, de dag na de aankoop, de bon inwisselen bij de deelnemende handelszaken
(terug te vinden op de website) en dit uiterlijk tot 30 november 2020.
De bon moet meteen ook in zijn totaliteit gespendeerd worden, kan dus niet opgesplitst worden.
Art. 4.3.
De handelszaak moet de aanvaarde bonnen bijhouden en noteren.
Art. 4.4.
Van zodra een bon wordt aangekocht voor een bepaalde handelszaak wordt dit bedrag binnen de
8 dagen overgeschreven op de rekening van de handelszaak. De bon kan dus niet ingewisseld
worden voor cash geld.

ARTIKEL 5 : Timing
Dit reglement gaat in op 1 juli 2020 en eindigt op 30/11/2020.
Het reglement kan op elk moment nog verlengd worden door het college van burgemeester en
schepenen.
ARTIKEL 6 : Betwistingen
Enkel en alleen het college van burgemeester en schepenen kan oordelen over eventuele betwistingen en discussies.
ARTIKEL 7 : Beperking
De volgende personen kunnen de bon NIET besteden :
de handelaar zelf, de natuurlijke of rechtspersoon, de bestuurders, de zaakvoerders, aandeelhouders, commissarissen, vaste vertegenwoordigers, verbonden ondernemingen, de echtgenoten,
descendenten en ascendenten van 1 van bovenvermelde natuurlijke of rechtspersoon.

