Reglement voor deelnemende handelaars Houthulstbon
Wat:
-

De Houthulstbon is een geschenkbon die aangekocht kan worden aan het
onthaal van de gemeente door iedereen. Het zijn waardebonnen van 5 of 10
euro die kunnen besteed worden bij de deelnemende handelaars.
Wie of welke handelaar:
- Alle handelaars die gevestigd zijn in groot Houthulst en marktkramers met vast
abonnement kunnen zich inschrijven als deelnemende handelaar.
- Enkel deelnemende handelaars mogen geschenkbonnen aanvaarden en
krijgen de tegenwaarde terugbetaald (via overschrijving, niet cash) van het
gemeentebestuur van Houthulst.
- De lijst met deelnemende handelaars zal beschikbaar staan op de website
van de gemeente. (www.houthulst.be)
Inschrijven
- Inschrijven kan door het inschrijvingsformulier ingevuld terug te bezorgen aan
de dienst lokale economie, t.a.v. Marijs Hemeryck, Markt 1, 8650 Houthulst.
- Wie zich inschrijft verklaart zich akkoord met het reglement voor de
deelnemende handelaars.
Uitschrijven
- Wanneer de handelaar niet meer wenst deel te nemen, laat die dit weten
aan de dienst Lokale Economie t.a.v. Marijs Hemeryck, Markt 1, 8650 Houthulst
en aanvaardt de bon nog tot één maand na datum kennisgeving
uitschrijving.
Hoe word ik herkend als deelnemende handelaar?
- Elke deelnemende handelaar krijgt na zijn inschrijving een raamsticker of
affiche met vermelding deelnemende handelaar Houthulstbon.
- De lijst met deelnemende handelaars wordt meegegeven bij iedere
aangekochte bon.
- De lijst met deelnemende handelaars staat op de website van de gemeente
Houthulst onder Lokale Economie.
Aanvaarden van de Houthulstbon
- Hoe herken ik een geldige Houthulstbon? Iedere Houthulstbon is voorzien van
de droogstempel van de gemeente Houthulst. Bij twijfel mag u steeds de
gemeente contacteren.
- Geldigheid: de bon is één jaar geldig na uitgiftedatum. De handelaars
mogen geen vervallen bonnen aanvaarden.
- De bonnen worden door iedere deelnemende handelaar aanvaard.
- De bonnen kunnen niet ingewisseld worden voor cash geld.
- De bonnen moeten in één keer volledig opgenomen worden, er wordt niet
op teruggegeven.
Wat met de ontvangen Houthulstbonnen?
- De Houthulstbon moet samen met het “aanvraagformulier tot terugbetaling”
door de handelaar ingeleverd worden op het onthaal van de gemeente of
op de dienst Lokale Economie.
- Inruilen van de bon kan tot 1 jaar + 1 maand na uitgiftedatum.
- De terugbetaling gebeurt via overschrijving binnen de 30 dagen na ontvangst
aanvraagformulier.

