Reglement inzake toekenning en gebruik waardebon ter ondersteuning van de lokale economie
“Bocholt helpt Bocholt”

Artikel 1
Naar aanleiding van de coronacrisis geeft het gemeentebestuur van Bocholt ter ondersteuning van
de lokale economie een waardebon uit. Deze bon krijgt de naam “Bocholt helpt Bocholt.”
Dit reglement regelt de uitgifte en bijhorende modaliteiten van de waardebon.
Artikel 2
De bon “Bocholt helpt Bocholt” heeft een waarde van € 10.
Artikel 3
De waardebon is geldig tot 15 januari 2021. De vervaldatum wordt op de waardebon vermeld.
Vervallen bonnen kunnen niet worden omgeruild en evenmin worden aanvaard door de
ondernemers.
De bon is inwisselbaar aan toonder voor de tegenwaarde van de gedane aankopen van goederen of
diensten. Hij is niet inwisselbaar voor contanten of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk,
noch bij het gemeentebestuur, noch bij de aangesloten ondernemer. De ondernemer mag geen
contanten teruggeven, indien de waarde van het aangekochte product lager zou zijn dan de waarde
van de bon.
De waardebon dient in één keer volledig gebruikt te worden, en kan niet gebruikt worden voor
verschillende aankopen bij verschillende aangesloten ondernemers.
Artikel 4
De waardebon wordt niet vervangen in geval van verlies, diefstal of beschadiging.
Artikel 5
Elke inwoner van Bocholt die op 1 juni 2020 is ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsregisters
ontvangt één waardebon van € 10.
De bon wordt door medewerkers en vrijwilligers verdeeld.
De bon kan niet worden verkocht aan derden.
Artikel 6
Het gemeentebestuur draagt alle kosten voor het invoeren van de waardebon zoals het drukken van
de bon, publiciteit, affiches, raamstickers, ….
Er worden geen kosten aangerekend aan de ondernemers.
Artikel 7
De waardebon kan enkel gebruikt worden bij een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die
respectievelijk als zelfstandige ondernemer of als onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen voor activiteiten die als voorwerp kleinhandel, horeca of dienstverlening
hebben.
De onderneming, waar met de waardebon kan betaald worden, dient haar vestiging te hebben op
het grondgebied van de gemeente Bocholt.
Artikel 8
De ondernemer brengt de bonnen binnen op de dienst Vrije Tijd alwaar hij een ontvangstbewijs zal
ontvangen voor de afgegeven bonnen. Trimestrieel maakt dienst de Dienst Vrije Tijd de bonnen

samen met de gegevens per ondernemer over aan de financiële dienst. Betrachting is om de
uitbetaling te laten plaatsvinden in de maand volgend op het trimester.”

Bonnen die vóór de vervaldag worden besteed, kunnen wel door de aangesloten ondernemer nog
worden voorgelegd ter uitbetaling, ten laatste zes maanden na de vervaldag van de bon.
Artikel 9
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de producten of
diensten die werden geleverd na betaling met de waardebon, noch aangesproken worden tot
voldoening van de rechten voorzien in de artikelen 1649bis-octies van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 10
In geval van betwistingen of discussies over de toepassing van het reglement neemt het college van
burgemeester en schepenen een gemotiveerde beslissing.
Artikel 11
Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website.

