Reglement
#Shoplokaal_bon
Artikel 1
Naar aanleiding van de coronacrisis geeft het gemeentebestuur van Schilde ter ondersteuning van de
lokale economie een #shoplokaal_bon uit. Dit reglement regelt de uitgifte en bijhorende
modaliteiten.
Artikel 2
§1 De #shoplokaal_bon is een betaalmiddel en heeft een waarde van 10 euro voor elke inwoner van
Schilde die ingeschreven is in de lokale bevolkings- en vreemdelingenregisters op 1 mei 2020.
Per adres wordt één shoplokaal cadeaubon afgeleverd, waarop de waarde voor alle op dat adres
ingeschreven personen wordt geplaatst na activatie van de waardebon. De ontvanger dient de
waardebon zelf te activeren ofwel online door in te loggen op het beschikbaar platform, ofwel via het
vermelde telefoonnummer. Na activatie kan de waardebon gebruikt worden zoals een betaalkaart.
Artikel 3
De #shoplokaal_bon kan gebruikt worden als een betaalkaart voor de tegenwaarde van de gedane
aankopen van goederen of diensten. De #shoplokaal_bon is niet inwisselbaar voor contanten of een
ander betaalmiddel.
De #shoplokaal_bon is geldig tot 30 september 2020. Vervallen bonnen kunnen niet worden
ingewisseld en ook niet meer door de handelaars worden aanvaard.
Bij verlies of diefstal moet de uitgever gecontacteerd worden en zal de kaart snel geblokkeerd en
vervangen worden.
Artikel 4
Elke #shoplokaal_bon heeft een unieke identificatiecode en vermeldt de geldigheidsdatum van 30
september 2020.
Artikel 5
Het gemeentebestuur voorziet in een platform voor de administratieve organisatie en afhandeling
van de #shoplokaal_bon. Er worden door het gemeentebestuur geen kosten aangerekend aan de
aangesloten/deelnemende handelaars.
Artikel 6
§1. De shoplokaal – bon is enkel bruikbaar bij handelaars en ondernemingen die een fysieke
uitbatingszetel/locatie hebben in onze gemeente.
§2. De volgende handelaren worden uitgesloten van deelname: supermarkten met een oppervlakte
van meer dan 400 m2.
§3. De handelaars kunnen vrij kiezen om dit betaalmiddel te aanvaarden. Door het te aanvaarden
verklaren de deelnemende handelaars akkoord te gaan met dit reglement.
De shoplokaal_bon is een betaalkaart die werkt op het Visa-netwerk. De handelaar krijgt de waarde
vergoed op dezelfde manier als voor andere elektronische transacties.

Artikel 8
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de producten of
diensten die werden geleverd na betaling met de #shoplokaal_bon.
Artikel 9
In geval van betwisting of discussies neemt het college van burgemeester en schepenen een
gemotiveerde beslissing.
Artikel 10
Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2020.
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