ADVIESRAAD LOKALE ECONOMIE
VERSIE MEI 2020
REGLEMENT E-BON – VERSIE CONSUMENT

1 DE E-BON
§1. De E-BON is een door de gemeentelijke Adviesraad Lokale Economie (verder ALE), met de steun van het
gemeentebestuur en de Evergemse verenigingen van zelfstandige ondernemers, uitgegeven cadeaubon.
§2. De E-BON wordt uitgegeven in 3 waardes: 10 EUR, 20 EUR en 25 EUR.
§3. De uitgevers van de E-BON zijn niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de producten en diensten die
(kunnen) worden aangekocht met E-BON’nen.
§4. De organisatoren wijzen elke verantwoordelijkheid af bij wijziging of annulering van deze actie om
redenen van overmacht.

2 AANKOOP
§1. De E-BON kan men aankopen bij het secretariaat van de E-BON, bij het gemeentelijk ondernemersloket
en bij de andere verkooppunten die de ALE heeft erkend.
§2. De lijst van verkooppunten van de E-BON is raadpleegbaar via www.evergem.be/e-bon of www.e-bon.be
§3. De aankoop van de E-BON’nen moet contant worden betaald aan het uitreikende verkooppunt.
§4. De E-BON kan nooit met een korting (dwz een prijs onder de waarde die hij vertegenwoordigt) worden
uitgereikt of verkocht.
§5. Het gemeentebestuur kan de E-BON gebruiken als attentie in het kader van vieringen, ontvangsten, …

3 DEELNEMENDE HANDELAARS
§1. Een E-BON kan worden aangewend als betaalmiddel bij de deelnemende handelaars
§2. De deelnemers die bereid zijn om de E-BON als betaalmiddel te aanvaarden zijn herkenbaar aan de hand
van de raamsticker.
§3. De lijst van deelnemende handelaars kan u terugvinden op www.evergem.be/e-bon en www.e-bon.be .

4 GELDIGHEID
§1. Elke E-BON draagt een uniek nummer en vermeldt een uitgiftedatum (datum van aankoop).
§2. De E-BON is geldig tot 1 jaar na uitgiftedatum. Handelaars mogen geen E-BON meer aanvaarden na deze
datum.
§3. Een E-BON kan niet worden ingewisseld in geld en moet in eenmaal worden besteed.
§4. Een E-BON kan niet worden aangewend als betaalmiddel voor diensten verstrekt door het
gemeentebestuur.
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5 BETWISTINGEN
§1. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht
door de organisatoren.

6 INWERKINGTREDING
§1. Dit reglement treed in werking vanaf 18 april 2017 en wordt niet beperkt in de tijd.
§2. De organisatoren kunnen ten allen tijde beslissen om geen E-BON’nen meer uit te geven. De E-BON’nen
die dan nog in omloop zijn zullen worden behandeld conform de bepalingen van onderhavig reglement.
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