Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de gemeenteraad van 29 april 2014 betreffende de goedkeuring van
het reglement van de gemeentelijke geschenkbon.

REGLEMENT GEMEENTELIJKE GESCHENKBON

Artikel 1
De gemeentelijke geschenkbon is een initiatief van het gemeentebestuur. Met de gemeentelijke geschenkbon kan
men bij de deelnemende Maarkedalse handelaars aankopen doen.
Artikel 2
De waarde van de bonnen wordt vastgelegd op 5 euro, 10 euro en 25 euro. De bon wordt voorzien van een
reliëfstempel van het gemeentebestuur. De geschenkbon is één jaar geldig vanaf de afgiftedatum.
Artikel 3
De geschenkbon kan aangekocht worden bij de dienst burgerzaken en in de bibliotheek – Nederholbeekstraat 1 te
Maarkedal. Het schepencollege kan de locaties, waar de geschenkbon te koop wordt aangeboden, uitbreiden.
Artikel 4
De inkomsten van de verkoop van deze geschenkbonnen wordt aan het einde van iedere maand op de rekening van
het gemeentebestuur gestort. De financieel beheerder zal instaan voor de maandelijkse uitbetaling van de
geschenkbonnen, die ingediend worden door de deelnemende handelaars..
Artikel 5
In principe kan iedere handelaar met vestiging op het grondgebied van Maarkedal deelnemen aan deze doorlopende
actie. Bij twijfel zal het college van burgemeester en schepen hierin een definitieve beslissing nemen.
Artikel 6
Enkel deelnemende handelaars mogen geschenkbonnen aanvaarden en krijgen de tegenwaarde terugbetaald door
de gemeente. De deelname wordt bevestigd via een overeenkomst en is gratis.
Artikel 7
De deelnemende handelaars zullen bekend gemaakt worden door:
 Een lijst van deelnemende handelaars, die zal afgegeven worden bij aankoop van een geschenkbon
 Vermelding op de gemeentelijke website: www.maarkedal.be
 Opname in de gemeentelijke nieuwsbrief, bij de start van de promotiecampagne rond de gemeentelijke
geschenkbon. Later toetredende handelaars zullen vermeld worden in latere edities van de gemeentelijke
nieuwsbrief.
 Het aanbrengen van een sticker of affiche aan de etalage van de winkel van de deelnemende handelaar
(sticker of affiche wordt ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur)
Artikel 8
Het afdelingshoofd interne zaken zal om de 6 maanden een rapport voorleggen aan het college van burgemeester en
schepenen over de inkomsten en uitgaven en het algemeen gebruik van de gemeentelijke geschenkbon. Het college
kan op basis van deze rapportering het initiatief evalueren en waar nodig bijsturen.
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