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OPENBARE ZITTING
Goedkeuring reglement Wetterse cadeaucheque
DE RAAD
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40;
 Gelet op het collegebesluit van 6 en 31 juli 2020 betreffende de goedkeuring van een
ontwerpreglement over de Wetterse cadeaubon;
 Overwegende dat de implementatie van de Wetterse cadeaubon een actie is uit de
meerjarenplanning 2020 – 2025;
 Overwegende dat de invoering van de Wetterse cadeaubon een stimulans voor de
Wetterse detailhandel beoogt;
 Overwegende dat de deelname aan de cadeaubon gratis aan de handelaars wordt
aangeboden;
 Overwegende dat er op het budget van 2020 voldoende middelen zijn voorzien voor de
implementatie van de cadeaubon;
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BESLUIT:
Art.1: De gemeenteraad keurt het onderstaande reglement goed.
Art.2: De gemeenteraad geeft het college de volmacht om de bedragen van de
cadeaucheque aan te passen na evaluatie.
REGLEMENT WETTERSE CADEAUBON
Artikel 1 – Algemeen
De gemeente Wetteren wenst haar lokale economie te ondersteunen en impulsen te
geven door het invoeren, promoten en verkopen van een cadeaubon, genaamd de
Wetterse cadeaubon.
Artikel 2 – Modaliteiten van de cadeaubon
Elke Wetterse cadeaubon krijgt een unieke identificatiecode en wordt op de dag van de
aankoop voorzien van een uitgiftedatum. De nummering / code laat opvolging van het
traject van de cadeaubon toe en maakt een controle van geldigheid mogelijk.
De waarde van de cadeaubon bedraagt €5, €10 of €25 . De cadeaubon is voor de
gebruiker 12 maanden geldig vanaf de uitgiftedatum. De vervaldatum wordt op de
waardebon vermeld. Vervallen bonnen kunnen niet worden omgeruild en evenmin
worden aanvaard door de aangesloten ondernemers. Een cadeaubon kan niet vervangen
worden in geval van verlies.
De cadeaubon is inwisselbaar aan toonder voor de tegenwaarde van de gedane aankopen
van goederen of diensten. De waardebon kan partieel ontwaard worden bij verschillende
aangesloten ondernemers voor zover de waarde op de cadeaubon strekt.
Artikel 3 – Deelname handelaars
§ 1. De cadeaubon kan enkel gebruikt worden bij een natuurlijk persoon of een
rechtspersoon, die respectievelijk als zelfstandige ondernemer of als onderneming is
ingeschreven in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen voor activiteiten die als
voorwerp kleinhandel, horeca, dienstverlening, uitbating van sport en/of
ontspanningsactiviteiten en culturele activiteiten hebben. De onderneming, waar met de
waardebon kan betaald worden, moet haar verkooppunt hebben op het grondgebied van
de gemeente Wetteren. Ook abonnementshouders op de donderdags- en zondagsmarkt
kunnen deelnemen aan de cadeaubon.
§ 2. Ondernemers, zoals vermeld in artikel 3 §1, die wensen deel te nemen aan het concept
van de Wetterse cadeaubon, moeten zich registreren op www.wetteren.be Door te

registreren verklaren de aangesloten ondernemers akkoord te gaan met dit reglement.
De lijst van de aangesloten deelnemers wordt bekend gemaakt op www.wetteren.be De
aangesloten ondernemers gaan ermee akkoord dat de verwijzing naar én de gegevens van
hun handelaarszaak worden bekend gemaakt op de gemeentelijke website. De
deelnemende ondernemer zal ook een label in de vorm van een sticker of affiche
aanbrengen op de etalage van zijn deelnemende onderneming.
§ 3. Het lokaal bestuur draagt alle kosten voor het invoeren van de waardebon zoals het
drukken van de bon, publiciteit, affiches, raamstickers… De kostprijs om deel te nemen aan
de Wetterse cadeaubon is gratis.
§4. De deelname geldt voor minimum 12 maanden vanaf de registratie. Jaarlijks wordt de
deelname voor 12 maanden stilzwijgend verlengd tenzij opzeg gegeven wordt via
schriftelijke mededeling, minstens 3 maanden voor het einde van het deelnamejaar.
Deelname aan de Wetterse cadeaubon stopt automatisch bij het beëindigen van de zaak
of bij faillissement. Het lokaal bestuur moet hiervan tijdig op de hoogte gebracht worden.
Artikel 4 – Validatie van de Wetterse cadeaubon
De ondernemer valideert zelf de cadeaubon in de app die zal worden toegestuurd nadat
de ondernemer zich geregistreerd heeft als deelnemer van de cadeaubon. De validatie van
de cadeaubon gebeurt onmiddellijk nadat de bon werd geïnd. Gevalideerde bonnen
worden binnen de 14 dagen uitbetaald op het door de ondernemer opgegeven
bankrekeningnummer.
Artikel 5 – Lokaal bestuur
§1. Het lokaal bestuur Wetteren kan zelf beslissen om de Wetterse cadeaubon in te zetten
in het kader van haar premies of attenties.
§2. Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de
producten of diensten die werden geleverd na betaling van de waardebon.
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