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Hoofdstuk 1 — De cadeaukaart.
Hoofdstuk 2 — Ondernemers.
Artikel 1.
De gemeente wenst de lokale economie te ondersteunen en impulsen te geven door het invoeren,
promoten en verkopen van een cadeaukaart in te
ruilen bij diverse handelaren.
De gemeente zal voor de operationele werking
van het systeem van cadeaukaarten een beroep
doen op een externe partner.
Artikel 2 — Soorten cadeaukaarten.
De gemeente gaat over tot uitgifte van twee soorten cadeaukaarten, bepaald door hun waarde,
met name cadeaukaarten met een waarde van 10
euro en cadeaukaarten met een waarde van 25
euro.
Deze elektronische kaarten hebben het uitzicht
van een bankkaart en zijn gemaakt volgens de
actuele huisstijl.
Artikel 3 — Unieke en beveiligde cadeaukaart.
Elke cadeaukaart heeft een uniek nummer en
wordt bij de aankoop elektronisch gevalideerd en
voorzien van de uitgiftedatum. De nummering
laat de opvolging toe van het traject dat de cadeaukaart aflegt en maakt een controle van de
geldigheid mogelijk.
Artikel 4 — Gebruiksvoorwaarden.
De cadeaukaart kan enkel aangekocht worden in
een erkend verkooppunt.
De cadeaukaart is voor de gebruiker twaalf maanden geldig vanaf de dag van aankoop.
De cadeaukaart kan enkel ingewisseld worden bij
de deelnemende ondernemers in Liedekerke.
Deze kan niet ingewisseld worden voor cash geld
en moet in één keer gespendeerd worden.

Artikel 5 — Deelname ondernemers.
§ 1. Iedere ondernemer met vestiging op het
grondgebied van de gemeente kan toetreden tot
het systeem van de 'Cadeaukaart Liedekerke'. De
ondernemer die wenst deel te nemen, vult het
formulier in op de gemeentelijke website. Toetreding als deelnemende ondernemer is gratis.
Grootondernemers, immo-, bank- en verzekeringskantoren, advocaten, artsen, kinesitherapeuten, logopedisten, podologen, verplegers en andere (para)medische beroepen kunnen niet toetreden. Apothekers kunnen wel toetreden.
§ 2. Het college van burgemeester en schepenen sluit met elke deelnemende ondernemer een
schriftelijke overeenkomst. Door toe te treden tot
het systeem van de 'Cadeaukaart Liedekerke'
verklaart de ondernemer zich akkoord met de
bepalingen van dit reglement.
De deelnemende ondernemer kan pas cadeaukaarten aanvaarden en ontwaarden na het sluiten
van de overeenkomst en nadat de ontwaardingsmethode geactiveerd werd.
Artikel 6 — Bekendmaking deelnemende ondernemers.
De deelnemende ondernemers zullen bekend
worden gemaakt via:
– een vermelding met naam en vestigingsadres
op de gemeentelijke website;
– het aanbrengen van label in de vorm van een
sticker of een affiche die aangebracht kan
worden aan de etalage van de deelnemende
handelszaak;
– opname in de promotiecampagne van de
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cadeaukaart.
Artikel 7 — Stopzetting overeenkomst.
De ondernemer kan na één jaar zijn deelname aan
de actie stopzetten. Hij meldt dit schriftelijk één
maand op voorhand aan het gemeentebestuur.
Hoofdstuk 3 — Procedure.
Artikel 8 — Verkooppunt.
§ 1. De aankoop van de cadeaukaarten kan
alleen gebeuren in een erkend verkooppunt. De
verkooppunten worden toegekend door het college van burgemeester en schepenen.
§ 2. Door deel te nemen aan de actie van de
cadeaukaarten verklaart de consument zich akkoord met de bepalingen van dit reglement.
Artikel 9 — Aankoop cadeaukaart.
Het verkooppunt int het desbetreffende bedrag
bij aankoop. De cadeaukaart wordt geactiveerd
op het moment van verkoop waardoor de geldigheidsduur start.
Artikel 10 — Ontwaarding.
De consument kan de aangekochte cadeaukaart
inwisselen bij een deelnemende ondernemer naar
keuze. De ondernemer controleert bij afgifte van
de cadeaukaart de geldigheid vooraleer deze
definitief te ontwaarden.
Artikel 11 — Terugbetaling aan ondernemers.
Maximum veertien werkdagen nadat de cadeaukaart werd ingeruild bij de deelnemende ondernemer zal de externe partner het bedrag storten
op het rekeningnummer dat door de ondernemer
werd opgegeven. De cadeaukaart kan niet contant worden uitbetaald.
Per ontwaarde cadeaukaart kan de externe partner een bedrag als commissie inhouden voor de
administratieve kosten.
Artikel 12 — Vervallen cadeaukaarten.
Het bedrag van de op de vervaldag nietontwaarde cadeaukaarten is integraal verworven
door de gemeente.

Hoofdstuk 4 — Het gemeentebestuur.
Artikel 13 — Toepassing voor het gemeentebestuur.
Het gemeentebestuur kan zelf de cadeaukaarten
inzetten in het kader van haar subsidiepolitiek of
voor het geven van attenties binnen de daartoe
voorziene beschikbare kredieten.
Artikel 14 — Aansprakelijkheid.
§ 1. Het gemeentebestuur doet maximale inspanningen om aan de verplichtingen te voldoen,
maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
een vertraging of het niet plaatsvinden van een
levering die voortvloeit uit omstandigheden buiten zijn wil, zoals stakingen, werkonderbrekingen,
natuurrampen of andere gebeurtenissen die de
productie of levering van de cadeaukaarten verhinderen.
§ 2. Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de producten of diensten die werden geleverd na betaling met de cadeaukaarten.
§ 3. Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld indien vervalste cadeaukaarten in omloop worden gebracht.
Artikel 15 — Betwisting en/of onduidelijkheden.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over betwistingen en onduidelijkheden in
verband met de deelname aan en de toepassing
van het cadeaukaartensysteem.
Artikel 16 — Stopzetting.
Het gemeentebestuur kan steeds beslissen om
geen cadeaukaarten meer uit te geven. De kaarten die in omloop zijn, zullen in dit geval nog behandeld worden volgens de geldende afspraken.
Hoofdstuk 5 — Slotbepalingen.
Artikel 17 — Bekendmaking.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de
gemeentelijke website.
Het is bindend de vijfde dag na de bekendmaking.
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