Reglement Malse cadeaubon
Artikel 1 – Vanaf 1 april 2015 geeft het gemeentebestuur van Malle Malse cadeaubonnen
uit om Malse ondernemers te ondersteunen.
Dit reglement regelt de uitgifte en de bijhorende modaliteiten van de waardebon.
Artikel 2 – De Malse cadeaubon heeft een waarde van 5 euro of 15 euro. Daarnaast zijn
er ook blanco bonnen waarop een bedrag naar keuze ingevuld kan worden.
De Malse cadeaubon kan worden aangekocht bij:

•
•
•
•
•

het toerismekantoor van gemeente Malle, Antwerpsesteenweg 246
de bibliotheek in Westmalle, Sint-Jozeflei 26
de bibliotheek in Oostmalle, Lierselei 15
het onthaal in het gemeentehuis, Antwerpsesteenweg 246
het onthaal van het sociaal huis, Blijkerijstraat 53.

Artikel 3 – De Malse cadeaubon heeft een geldigheidsduur van 1 jaar na de uitgifte ervan.
De datum van uitgifte wordt op de waardebon vermeld. Vervallen bonnen worden niet
verlengd of omgeruild en worden evenmin aanvaard door de aangesloten ondernemers.
De Malse cadeaubon kan bij de deelnemende Malse ondernemers als betaalmiddel gebruikt
worden. Hij is niet inwisselbaar voor contanten of een ander betaalmiddel, zelfs niet
gedeeltelijk, noch bij het gemeentebestuur, noch bij de aangesloten ondernemer. De
aangesloten ondernemer mag geen contanten teruggeven als 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 – Elke Malse cadeaubon heeft een unieke identificatiecode.
De aangesloten ondernemers mogen enkel de originele bon in ontvangst nemen.
De waardebon wordt niet vervangen in geval van verlies, diefstal of beschadiging.
Artikel 5 – De Malse cadeaubon kan enkel gebruikt worden bij een natuurlijke persoon of
rechtspersoon die is ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen voor
activiteiten die als voorwerp kleinhandel, horeca, dienstverlening hebben en die zich
hebben aangesloten bij het systeem van de Malse cadeaubon.
Artikel 6 – Ondernemers, zoals vermeld in artikel 5, die willen deelnemen aan het
systeem van de waardebon en hun maatschappelijke zetel of een vestiging hebben op het
grondgebied van Malle, nemen contact op met gemeente Malle via toerisme@malle.be of
03 310 05 14.
Gemeente Malle bezorgt de ondernemers een overeenkomst voor het systeem van de
Malse cadeaubon die hij ondertekend moet terugbezorgen. De burgemeester en de
algemeen directeur ondertekenen de overeenkomst namens gemeente Malle.

De lijst met aangesloten ondernemers wordt meegegeven bij de aankoop van de Malse
cadeaubon en is terug te vinden op www.malle.be of www.toerisme-malle.be.
De aangesloten ondernemers gaan ermee akkoord dat de verwijzing naar en de gegevens
van hun zaak worden bekend gemaakt op deze lijst en op de websites van gemeente en
toerisme Malle.
Elke aangesloten ondernemer ontvangt een affiche over de Malse cadeaubon die hij in zijn
zaak kan ophangen.
De overeenkomst voor de Malse cadeaubon kan door de ondernemer en door gemeente
Malle opgezegd worden met een gewone brief en zonder inachtneming van een
opzegtermijn. Als de overeenkomst beëindigd wordt, moet de betrokken ondernemer de
Malse cadeaubonnen die hij nog niet inwisselde, binnenbrengen bij gemeente Malle uiterlijk
één maand na het einde van de overeenkomst.
Artikel 7 – De aangesloten ondernemer brengt de Malse cadeaubonnen die hij ontving
binnen bij de dienst toerisme van gemeente Malle. De waardebonnen kunnen
binnengebracht worden tot 15 maanden na uitgiftedatum.
Gemeente Malle zorgt voor de uitbetaling van de waardebonnen op het door de
ondernemer opgegeven bankrekeningnummer.
Artikel 8 – Betwistingen of discussies over de toepassing van dit reglement moeten
worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen via aangetekende
brief of afgifte tegen ontvangstbewijs.
Artikel 9 – Gemeente Malle maakt dit reglement bekend op haar webtoepassing.

