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Kadoobon 
GEMEENTEL IJK  REGLEMENT KADOOBON  
 

Artikel 1: Toepassingsgebied 
Dit reglement bepaalt de modaliteiten voor de uitgifte en het gebruik van een 
intergemeentelijke geschenkbon: de Kadoobon. 

Artikel 2: Definities 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
 §1 Kadoobon 

De Kadoobon is  een geschenkbon waarmee de begunstigden aankopen kunnen doen bij 
de deelnemende handelaars van de deelnemende gemeentes. 

 
 §2 Deelnemende handelaars 

Handelaars die voldoen aan de voorwaarden, gespecifieerd in artikel 3.  
Het college van burgemeester en schepenen van de betreffende gemeente controleert of 
aan de voorwaarden is voldaan. 

 
 §3 Deelnemende gemeentes 

De Kadoobon wordt uitgegeven door 5 verschillende gemeentes: Bierbeek, Boutersem, 
Hoegaarden, Lubbeek en Oud-Heverlee. 
Op termijn is het mogelijk dat er andere gemeentes instappen. 

Artikel 3: Voorwaarden voor deelname 

De cumulatieve voorwaarden waaraan een handelaar moet voldoen zijn de volgende: 

 de onderneming is in het bezit van een ondernemingsnummer; 

 de handelszaak is gevestigd in Bierbeek; 

 de handelszaak wordt uitgebaat door een zelfstandige. 
 
Handelszaken zonder zelfstandige uitbater worden uitgesloten van deelname. 
 
De deelnemende handelaar bezorgt een volledig ingevuld inschrijvingsformulier waarmee hij 
tevens uitdrukkelijk de algemene bepalingen aanvaardt. 
 
Zolang het systeem van de Kadoobon loopt, is het voor een handelaar ten allen tijde 
mogelijk om zich kandidaat te stellen. 
 
Een handelaar van wie de gegevens wijzigen of die zich wil uitschrijven uit het systeem, 
meldt dit schriftelijk aan de dienst lokale economie van de gemeente. 
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Artikel 4. Procedure 

Het college van burgemeester en schepenen van de betreffende gemeente staat in voor de 
verkoop van de Kadoobon. 
 
De bonnen kunnen worden ingewisseld bij elke deelnemende handelaar van de 
deelnemende gemeentes. 
 
De bonnen kunnen door natuurlijke personen en rechtspersonen worden aangekocht op 
volgende manieren: 
 §1 online. 

De online aankoop en betaling van de bonnen gebeurt via de webwinkel op 
www.kadoobonnen.be Hiervoor dient een klant zich éénmalig te registreren met zijn 
elektronische identiteitskaart of rijksregisternummer. 
De bon wordt als PDF-document ter beschikking gesteld van de klant zodat deze kan 
worden afgeprint. 

 
 §2 offline. 

In Bierbeek kan de Kadoobon ook in gedrukte vorm worden gekocht aan het onthaal van 
de borre, tijdens de openingsuren. De bon wordt in kleur afgeprint en in een bijpassende 
omslag ter beschikking gesteld van de klant. 

 
Het college van burgemeester en schepenen kan een lijst van handelaars goedkeuren die 
ook de Kadoobon kunnen verkopen. De handelaars in kwestie stellen zich hiervoor kandidaat 
door dit aan te duiden op hun inschrijvingsformulier. 

Artikel 5. Terugbetaling 

De gemeente Bierbeek stort het bedrag van de ontwaarde bonnen ten laatste binnen de 
4 weken (vanaf de datum van aankoop) op het rekeningnummer van de betreffende 
handelaars. 

Artikel 6. Waarde van de Kadoobon 

De Kadoobon wordt uitgegeven voor een waarde van 5 euro, 10 euro, 20 euro, 35 euro en 
50 euro. De Kadoobon is niet inwisselbaar voor geld. 

Artikel 7. Geldigheidsduur en -voorwaarden 

Op elke Kadoobon staat de vervaldatum automatisch afgedrukt. 
 
De Kadoobon is 1 jaar geldig vanaf de datum van uitgifte. Na het verstrijken van de 
geldigheidsdatum heeft de bon geen waarde meer. 
 
De deelnemende handelaar aanvaardt de Kadoobon gedurende het hele jaar, ook tijdens de 
koopjesperiode. 
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Artikel 8. Lijst deelnemende handelaars 

Een overzicht van de deelnemende handelaars is raadpleegbaar via www.Kadoobonnen.be 
en kan opgevraagd worden bij de verkooppunten van de Kadoobon. 

Artikel 9. Inbreuken 
Een deelnemende handelaar kan geschrapt worden indien de handelaar zich niet houdt aan 
het reglement. De gemeente kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel 
misbruik. 

Artikel 10. Betwistingen 
Strafrechtelijke overtredingen worden behandeld door de bevoegde rechtbank van Leuven. 
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de betrokken 
handelszaak is gevestigd oordeelt over alle andere betwistingen en discussies en motiveert 
steeds haar beslissing. 

Artikel 11. Inwerkintreding 
Dit reglement is in werking getreden op 1 mei 2015. 
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