Reglement voor de Boechoutbon
Art. 1
Naar aanleiding van de coronacrisis geeft het gemeentebestuur van Boechout een
aankoopbon uit om de koopkracht van de inwoners te verhogen en de lokale economie te
ondersteunen. Deze bon krijgt de naam “Boechoutbon”.
Dit reglement regelt de uitgifte en bijhorende modaliteiten van deze aankoopbon.
Art. 2
De Boechoutbon is een betaalmiddel en heeft een waarde van 10 euro. De Boechoutbon is
geldig tot en met 30 juni 2021. Vervallen bonnen kunnen niet worden omgeruild noch door de
aangesloten Boechoutse ondernemers worden aanvaard.
De Boechoutbon moet in één keer volledig gebruikt worden.
De ondernemer mag geen wisselgeld teruggeven als de waarde van het aangekochte
product lager zou zijn dan de waarde van de bon.
De bon is inwisselbaar aan toonder voor de tegenwaarde van de gedane aankopen van
goederen of diensten. De bon is niet inwisselbaar voor contanten of een ander betaalmiddel,
zelfs niet gedeeltelijk.
De Boechoutbon wordt niet vervangen in geval van verlies.
Art. 3
Elke inwoner van Boechout, die ingeschreven is in de lokale bevolkingsregisters op 1
september 2020, ontvangt één Boechoutbon van 10 euro.
De bon kan worden afgehaald door de inwoners van Boechout op de locaties en tijdstippen
die door het bestuur bepaald en gecommuniceerd worden.
Art. 4
De ontvanger van de Boechoutbon beschikt over de keuzemogelijkheid om de bon te
schenken aan het OCMW van Boechout. Het OCMW van Boechout geeft op haar beurt de
Boechoutbon door aan cliënten.
Art. 5
Het gemeentebestuur draagt alle kosten voor het invoeren van de Boechoutbon zoals het
drukken van de bon, publiciteit, affiches, ….
Er worden geen kosten aangerekend aan de aangesloten ondernemers.
Art. 6
§ 1. Enkel ondernemers met een handels- of exploitatiezetel op het grondgebied van de
gemeente Boechout en ambulante handelaars met een vergunde standplaats op het
grondgebied van de gemeente Boechout kunnen aan deze actie deelnemen.
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Ze moeten zich daartoe te registreren op www.boechout.be/boechoutbon. Door zich te
registreren verklaren de aangesloten ondernemers akkoord te gaan met dit reglement.
§ 2. Enkel de aangesloten ondernemers kunnen de Boechoutbon aanvaarden en krijgen de
tegenwaarde van de bonnen terugbetaald door de gemeente Boechout.
§ 3. Ondernemers die zich hebben ingeschreven, verbinden zich er toe om de aangeboden
bonnen te aanvaarden. Zij kunnen deze enkel weigeren wanneer de echtheid van de bon in
twijfel wordt getrokken.
§ 4. De lijst met aangesloten ondernemers wordt bekend gemaakt op de gemeentelijke website
www.boechout.be/boechoutbon. De deelnemende ondernemers hangen een affiche op in de
etalage van hun zaak.
De ondernemer gaat er mee akkoord dat de verwijzing naar én de gegevens van zijn
handelszaak worden bekend gemaakt of verspreid via de hierboven vermelde kanalen.
Art. 7
De ondernemers ontwaarden de bonnen die ze ontvangen door de afscheurstrook te
verwijderen.
De ondernemers kunnen uiterlijk tot 15 juli 2021 hun ontwaarde bonnen, vergezeld van een
uitbetalingsaanvraagformulier, aan het onthaal van het administratief centrum Burger en
Welzijn, IJzerlei 25 te Boechout, of bij de Vrijetijdsdienst, Jef Van Hoofplein 21A te Boechout,
inleveren tijdens de openingsuren. Na controle van de bonnen betaalt het gemeentebestuur
ze uit op het door de ondernemer opgegeven bankrekeningnummer.
Art. 8
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de producten
of diensten die werden aangekocht met de Boechoutbon.
Art. 9
In geval van betwisting of discussies neemt het college van burgemeester en schepenen een
gemotiveerde beslissing.
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