
 
 

 

 

 

 

Reglement deelnemende handelaars en marktkramers geschenkbon Lummen 

 

Artikel 1.- Algemene bepalingen  

 De gemeente Lummen wil de lokale economie stimuleren door het promoten en verkopen van 

een geschenkbon. Met de geschenkbon kan je terecht bij de deelnemende handelaars en/of 

marktkramers. De geschenkbon kan door iedereen aangekocht worden aan het onthaal van 

het Administratief Centrum en dit tijdens de openingsuren.  

 Er kan zelf een geschenkbon samengesteld worden met de waarden van 5, 10 en 20 euro. De 

geschenkbonnen blijven één jaar geldig na uitgiftedatum. De geschenkbonnen worden 

verpakt in een geschenkomslag samen met een lijst van de deelnemende handelaars/en of 

marktkramers. Deze lijst wordt ook gepubliceerd op de gemeentelijke website.  

 Er worden eveneens geschenkbonnen aangeboden door het gemeentebestuur van Lummen 

bij geboorte/adoptie van een kind, jubilarissen, pensioen eigen personeel, andere 

geschenken. 

 Enkel deelnemende handelaars mogen de verschillende geschenkbonnen ontvangen. 

 

Artikel 2. - Deelname handelaar  

Doelgroep  

 Iedere handelaar en horeca-uitbater gevestigd in Lummen en iedere marktkramer met een 

permanente standplaats op de markt in Lummen kan zich inschrijven als deelnemer.  

Deelname 

 Je betaalt jaarlijks een instapkost van 25 euro en 2% transactiekost wordt afgehouden van je 

binnengebrachte geschenkbonnen. Met deze ontvangsten worden de drukkosten en de 

promotiedoeleinden mee betaald. 

 Je deelname is pas definitief na het ondertekenen van het inschrijvingsformulier waarbij je 

akkoord gaat met het deelnemingsreglement en na de betaling van 25 euro. Na betaling wordt 

een factuur voor voldaan opgemaakt. 

 Je kan op elk moment deelnemen door het inschrijvingsformulier af te geven aan de dienst 

lokale economie of door het online te versturen via het digitaal loket. 

 De eerste periode start op 16 november 2015 en loopt tot en met 15 november 2016. Na je 

eerste deelname, wordt er voor de volgende periode automatisch een betalingsverzoek 

verstuurd (per mail), tenzij je ondertussen je deelname stopzet. Je inschrijving voor de 

volgende periode is pas definitief na betaling van de jaarlijkse bijdrage van 25 euro. 

 De bonnen moeten gedurende het hele jaar aanvaard worden voor het volledige bedrag, ook 

tijdens de koopjesperiode en voor alle producten en diensten die je aanbiedt. Er mag geen 

geld worden teruggegeven op de geschenkbon, de bon moet volledig opgebruikt worden per 

handelaar.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Promotie  

 Een sticker aan je uitstalraam vertelt klanten dat ze de geschenkbon in jouw zaak kunnen 

spenderen. Het gemeentebestuur levert deze sticker en gebruikt onder meer de eigen  

 communicatiekanalen om de geschenkbon te promoten. Een lijst met de deelnemende 

handelaars wordt meegegeven bij elke aankoop en wordt up-to-date gehouden op de 

gemeentelijke website.  

 Als de gegevens van je zaak veranderen of bij het stopzetten van je zaak moet je dit 

onmiddellijk melden bij de dienst lokale economie.  

 

Artikel 3. - Ontwerp geschenkbon 

 De geschenkbon is beveiligd tegen kopiëren. Ook staat er op de geschenkbon voor de 

handelaar een uniek nummer. De nummering zorgt voor de opvolging en maakt de controle 

op geldigheid mogelijk. De uitgiftedatum wordt vermeld op de voorzijde van de geschenkbon. 

Deelnemende handelaars mogen geen vervallen bons aanvaarden. 

 Op elke bon staat aan de voorzijde het logo van de gemeente. Het ontwerp van de 

geschenkbon blijft eigendom van de gemeente Lummen. 
 

Artikel 4. - Uitbetaling geschenkbonnen 

 De handelaar kan de ontvangen geschenkbonnen maandelijks en uiterlijk 3 maanden na 

vervaldatum, samen met het betalingsverzoek (bedrag verminderd met 2%) binnenbrengen bij 

het onthaal van het Administratief Centrum, Gemeenteplein 13 3560 Lummen (zie bijlage 

voorbeeld betalingsverzoek). 

 Een wijziging aangebracht op de geschenkbon maakt de bon ongeldig. De bon moet voorzien 

zijn van een geldige nummering en uitgifte. De controle van de bonnen gebeurt op het 

moment van de aflevering samen met het betalingsverzoek.                               

 Het gemeentebestuur stort het verschuldigd bedrag (min de transactiekost van 2%) aan de 

handelaar binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de bonnen. 

 

 

  

 

 

 


