Gemeente Lubbeek – Gellenberg 16 – 3210 Lubbeek – tel. 016 47 97 00 – info@lubbeek.be – www.lubbeek.be

Kadoobon
DEELNEMINGSVOORWAARDEN LUBBEEKSE HANDELAARS

BELANGRIJK :
De Kadoobon onmiddellijk ontwaarden bij ontvangst

1. ALGEMEEN
De Kadoobon wordt uitgegeven door de gemeenten Bierbeek, Boutersem,
Hoegaarden, Lubbeek en Oud-Heverlee. Met deze Kadoobon kan je terecht
bij een groot aantal handelaars op het grondgebied van deze gemeenten.
De Kadoobon kan aangekocht worden via de speciaal hiervoor ontwikkelde
webwinkel, die te vinden is op www.kadoobonnen.be.
Ook aan het onthaal van het gemeentehuis van Lubbeek kan je de
Kadoobon verkrijgen.
De Kadoobon is beschikbaar voor een bedrag van 5 euro, 10 euro, 20 euro ,
35 euro en 50 euro.
2. REGISTREREN ALS DEELNEMENDE HANDELAAR
Wie kan deelnemen?
Alle handelaars die voldoen aan volgende voorwaarden:
 de onderneming is in het bezit van een ondernemingsnummer;
 de handelszaak is gevestigd in Lubbeek;
 de handelszaak wordt uitgebaat door een zelfstandige;
kunnen zich inschrijven als deelnemende handelaar en worden dan
geregistreerd. Enkel geregistreerde handelaars mogen de Kadoobonnen
aanvaarden.
Door registratie verklaart de handelaar zich akkoord met de
deelnemingsvoorwaarden.
Handelszaken zonder zelfstandige uitbater worden uitgesloten van
deelname.
Hoe inschrijven, uitschrijven en wijzigen van gegevens?
Inschrijven als deelnemende handelaar kan door het volledig ingevulde en
ondertekende inschrijvingsformulier te mailen naar economie@lubbeek.be of
af te geven op het gemeentehuis, Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek.
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Wens je uit te schrijven dan deel je dit schriftelijk mee aan de gemeentelijke
dienst lokale economie.
Als de gegevens van je zaak/winkel veranderen of bij het stopzetten van de
zaak/winkel moet je dit onmiddellijk melden bij de gemeentelijke dienst
lokale economie.
Moet ik betalen om deelnemende handelaar te zijn ?
Nee, deelname is volledig gratis.
Hoe word ik herkend als deelnemende handelaar ?
Een lijst met deelnemende handelaars is verkrijgbaar bij de verschillende
gemeentebesturen (o.a. via de gemeentelijke website) en verkooppunten.
De lijst wordt up-to-date gehouden via de webwinkel
www.kadoobonnen.be . Iedere wijziging van uw handelszaak dient u
onmiddellijk door te geven aan de dienst lokale economie.
Een deelnemende handelaar ontvangen een duidelijk herkenbare
raamsticker die ze kunnen aanbrengen op een voor het publiek duidelijk
zichtbare plaats.
3. AANVAARDEN VAN DE KADOOBON
Hoe herken ik een Kadoobon?
Op iedere Kadoobon staat een unieke streepjescode met bijhorend nummer
die met een barcodescanner kan worden ontwaard of door het betreffende
nummer in te voeren op www.kadoobonnen.be .
Omdat het over een online verkoop gaat, kunnen de bonnen meerdere
malen worden afgeprint (bijvoorbeeld bij verlies), maar ze kunnen slechts
één maal worden ontwaard en dus ook maar één maal worden gebruikt.
Vandaar het belang om zo snel mogelijk te ontwaarden.
Geldigheid van de bon?
De Kadoobon is voor de klant/koper één jaar geldig vanaf de
aankoopdatum. De vervaldatum wordt gedrukt op de voorzijde van de
Kadoobon. Handelaars mogen geen vervallen bonnen aanvaarden.
Moet er geld teruggegeven worden op de Kadoobon?
Het wordt aan de handelaar zelf overgelaten of hij al dan niet teruggeeft op
een Kadoobon. Het staat de handelaar ook vrij om de manier waarop hij dit
doet te bepalen.
De Kadoobon mag niet worden ingewisseld tegen cash geld.
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4. WANNEER KRIJG IK MIJN GELD?
Na afwaardering stort de financiële dienst van de gemeente Bierbeek,
binnen de 4 weken, de tegenwaarde zo snel mogelijk op het door u
doorgegeven rekeningnummer.
Meer info
Dienst lokale economie – tel.: 016 47 97 52
e-mail: economie@lubbeek.be

