
Reglement 
Cadeaubon 

Artikel 1 
Ter ondersteuning van de lokale economie geeft het gemeentebestuur Schilde een cadeaubon uit. 
Dit reglement regelt de uitgifte en bijhorende modaliteiten. 

Artikel 2  
De cadeaubon is een betaalmiddel en heeft een waarde van 15, 25 of 50 euro of een hoger zelf 
gekozen bedrag van maximaal €150. De bonnen kunnen online worden aangekocht in digitale vorm 
of bij de gemeentelijke diensten in fysieke vorm. 

Artikel 3 
De cadeaubon kan gebruikt worden als een betaalkaart voor de tegenwaarde van de gedane 
aankopen van goederen of diensten. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contanten of een ander 
betaalmiddel.  
De cadeaubon is 1 jaar geldig. Vervallen bonnen kunnen niet worden ingewisseld en ook niet meer 
door de handelaars worden aanvaard.  
Bij verlies of diefstal moet de leverancier Gift2Give gecontacteerd worden en zal de cadeaubon snel 
geblokkeerd en vervangen worden. Partiële opname is mogelijk. 

Artikel 4 
Elke cadeaubon heeft een unieke identificatiecode en vermeldt de vervaldatum. 

Artikel 5 
Het gemeentebestuur voorziet, via de leverancier Gift2Give, in een platform voor de administratieve 
organisatie en afhandeling van de cadeaubon. Er worden door het gemeentebestuur geen kosten 
aangerekend aan de aangesloten/deelnemende handelaars en gebruikers. Transactiekosten van de 
aankoop van de cadeaubonnen worden gedragen door het gemeentebestuur. 

Artikel 6 
§1. De cadeaubon is enkel bruikbaar bij handelaars en ondernemingen die een fysieke
uitbatingszetel/locatie hebben in onze gemeente en die ingeschreven zijn op de
ondernemersnieuwsbrief, via deze nieuwsbrief worden zij op de hoogte gehouden van acties,
problemen of andere relevante informatie betreffende de werking van de cadeaubon. Wanneer de
handelaar beslist niet langer de cadeaubon te accepteren, heeft hij meldingsplicht aan het
gemeentebestuur Schilde.

§2. De volgende handelaren worden uitgesloten van deelname: supermarkten met een oppervlakte
van meer dan 400m².

§3. De handelaars kunnen vrij kiezen om dit betaalmiddel te aanvaarden. Door het te aanvaarden
verklaren de deelnemende handelaars akkoord te gaan met dit reglement. Handelaars registreren de
geaccepteerde cadeaubon in het platform om ze te ontwaarden, dit door de QR code te scannen met
smartphone of tablet of door de nummer van de cadeaubon in te geven. Daartoe krijgen ze een login
en paswoord voor het platform. Deze actie zet een automatische terugbetaling in werking. De
uitbetaling van de cadeaubonnen gebeurt wekelijks door Gift2Give, via bankoverschrijving. In geen
geval zal terugbetaling in cash uitgevoerd worden.



Artikel 7 
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de producten of 
diensten die werden geleverd na betaling met de cadeaubon.  

Artikel 8 
In geval van betwisting of discussies neemt het college van burgemeester en schepenen een 
gemotiveerde beslissing.  

Artikel 9 
Dit reglement treedt in werking op 22 januari 2022 

Gemeenteraadsbeslissing 17 januari 2022. 


