
Naam handelszaak:

Adres  
handelszaak:

Omschrijving 
handelszaak:

Naam uitbater of 
verantwoordelijke:

Ondernemingsnummer:

Bankrekeningnummer:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Ik wil opgenomen worden in de lijst van handelaars die 
cadeaubonnen aanvaarden en heb kennis genomen van 
de werking en de voorwaarden van het systeem.

Datum   Handtekening uitbater
    of verantwoordelijke

Kurt Van den Vonder, ambtenaar Lokale economie, 
015 22 94 81 of lokale.economie@hulshout.be

inschrijving cadeaubon

INSCHRI JV ING ALS  DEELNEMENDE 
HANDELAAR

Wat doe je iemand cadeau die je minder goed kent? Of 
die net in de gemeente is komen wonen? Voor iedereen 
die een gepast cadeau wil geven, is er nu de Hulshoutse 
cadeaubon. 

Verras je vrienden en kennissen, familie, collega’s, 
personeel of klanten met een mooi en stevig verpakte 
cadeaubon, waarvan je het bedrag zelf kan samenstellen 
met cheques van € 5, € 10 en € 20.

De actie heeft ook tot doel de lokale middenstand te 
versterken en het winkelen in onze eigen gemeente te 
promoten. Als gemeentebestuur hopen wij op grote 
belangstelling van onze inwoners en op de deelname 
van de Hulshoutse detailhandelaars en horeca.

Hulshoutse
cadeaubon

MEER INFORMATIE

Kurt Van den Vonder, 
ambtenaar Lokale economie

•	 015 22 94 81 
•	 lokale.economie@hulshout.be
•	 gemeentehuis, Prof. Dr. Vital Celenplein 2



werking cadeaubonnen

1.  ALGEMENE INFO

De cadeaubonnen worden uitgegeven en verkocht 
door de gemeente Hulshout. Ze kunnen door iedereen 
worden aangekocht, dus ook door niet-inwoners van 
Hulshout.

De cadeaubonnen worden verkocht op de volgende 
locaties:
•	Onthaalloket gemeentehuis  

(Prof. Dr. Vital Celenplein 2)
•	Dienst Toerisme  

(bibliotheek, Booischotseweg 1)

De cadeaubon is verkrijgbaar in versies van € 5, € 10 en 
€ 20. Ze worden geleverd in een mooie en stevige ver-
pakking. De gemeente zal zelf ook jaarlijks cadeaubon-
nen uitreiken aan jubilarissen.

De verkoop van de cadeaubonnen start op 1 december 
2014. Het gemeentebestuur zal de nodige promotie 
hierrond voeren. Met een cadeaubon kunnen 
begunstigden aankopen doen bij alle deelnemende 
handelaars in Hulshout.

2.  INSCHRI JVEN ALS  DEELNEMENDE 
HANDELAAR

Alle detailhandelaars die gevestigd zijn op het grondge-
bied van de gemeente Hulshout, kunnen zich inschrij-
ven op een van de volgende manieren:

•	via mail naar lokale.economie@hulshout.be met 
vermelding van naam, adres en omschrijving 
handelszaak, contactpersoon, ondernemings-
nummer, telefoonnummer en bankrekening-
nummer. U ontvangt een bevestiging.

•	met het formulier op de achterzijde. Dit mag u 
bezorgen aan de dienst Lokale economie (Prof. Dr. 
Vital Celenplein 2 in Hulshout), via het onthaal, 
per post of per fax 015 22 40 14.

De deelname is gratis.
 
Als de gegevens van uw bedrijf wijzigen of als de handel 
wordt stopgezet, moet u dit wel onmiddellijk melden 
aan het gemeentebestuur. 

3.  B I J  WELKE  HANDELAARS KAN MEN 
TERECHT MET  DEZE  CADEAUBON?

De volledige lijst van deelnemende handelaars wordt 
up-to-date gehouden en is raadpleegbaar via 
www.hulshout.be. 

Deze lijst wordt ook steeds meegegeven bij de verkoop 
van een cadeaubon.

Elke deelnemende handelaar krijgt ook een raamsticker 
en een affiche om duidelijk herkenbaar te zijn. 

4.  AANVAARDEN VAN CADEAUBONNEN 
DOOR HANDELAARS

Hoe kan u een geldige cadeaubon herkennen?
Elke cadeaubon heeft een uniek nummer dat voorge-
drukt staat op de bon zelf en op het afscheurstrookje. 

Elke bon is ook voorzien van een watermerk, een hand-
tekening, een stempel en een geldigheidsduur.

Geldigheidsduur van de cadeaubon
De cadeaubon is een jaar geldig vanaf de aankoopda-
tum. De handelaars mogen geen vervallen cadeaubon-
nen aanvaarden.

Geld teruggeven op de cadeaubon
Deze bonnen mogen niet ingewisseld worden tegen 
geld. Als het bedrag van de aankoop lager is dan het 
bedrag van de cadeaubon, is de handelaar niet verplicht 
om wisselgeld terug te geven.

5.  HOE  MOETEN HANDELAARS HUN 
CADEAUBON VERZILVEREN?

De cadeaubonnen moeten volledig (met afscheur-
strookje) en samen met het daarvoor bestemde for-
mulier (ter beschikking aan het onthaalloket in het 
gemeentehuis en op www.hulshout.be) binnengebracht 
worden bij de gemeentelijke financiële dienst. De 
handelaar krijgt dan het afscheurbare strookje van de 
cadeaubon mee om te bewaren voor zijn administratie.
Het gemeentebestuur stort het verschuldigde bedrag 
op de bankrekening van de handelaar. Om praktische 
redenen is het aangewezen om de terugbetaling slechts 
om de (bijvoorbeeld) drie maanden te vragen. 

Opgelet: cheques die al meer dan een jaar voorbij hun 
vervaldatum zijn, zullen niet meer terugbetaald worden 
door het gemeentebestuur.

6.  ORGANISATIE  EN ONKOSTEN

De organisatie en de werking van de gemeentelijke 
cadeaubon wordt volledig beheerd door het gemeente-
bestuur van Hulshout. Er worden geen kosten aange-
rekend voor de deelnemende handelaars!


