
Adres Maatschappelijke zetel Vul onderstaande gegevens in indien deze verschillen met hierboven. 

Officiële naam(*): 

Adres: Postcode + stad: 

Contactpersoon  

Naam & voornaam:  

Functie:  

Telefoonnummer: 

Email: 

Bankgegevens Op deze rekening zal de terugbetaling van de kadobon gebeuren. 

Product 

   

Deelname Brasschaatse Kadobon 
Inschrijven als deelnemer 

 
Gelieve alle velden volledig in DRUKLETTERS in te vullen. 

 

Vul de gegevens van de handels- of hore cazaak in: 

Commerciële naam (*):  

Ondernemingsnummer(*):  

Adres (*):  Postcode + stad:  

E-mail voor login handelaars-app en -portaal:  

Hoedanigheid:     Natuurlijke persoon 

     Rechtspersoon (bvba, nv, ..) 

 

 

 

IBAN nr(*):  

BIC/Swift (*):  

Naam bank (*):  

Naam rekeninghouder (*):  

 

Ik bevestig deel te nemen aan: 

  de kadobon van gemeente Brasschaat 

 
 
 
 
 
 
 
 

De klant erkent kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en verklaart zich eraan te houden zonder enig voorbehoud. 
 
 
 

Gedaan te  , op  / / , waarbij elke partij een origineel exemplaar ontvangen heeft. 
 

De klant: 
 
 

Naam:  

Titel:        

 

V_20180525 



ALGEMENE VOORWAARDEN 

REGLEMENT WAT MET ONTVANGEN BON? 
Van toepassing voor alle winkels en horecazaken die de kadobon van de gemeente Brasschaat 

aanvaarden als betaalmiddel, hierna verder genoemd ‘deelnemer’. 
Kadobon is een dienstverlening die wordt aangeboden door Joyn Belgium NV (Rue Royale 146, 
1000 Brussel, BE 0846.759.718, hello@joyn.be) 

ALGEMEEN 

De kadobon is een geschenkbon /betaalmiddel vrij van BTW volgens Artikel 44 W.BTW die 
verkocht wordt door de gemeente Brasschaat . Met deze kadobon kan je terecht in een groot 
aantal handels- en horecazaken, musea, cultuurcentra en ander vrijetijdsaanbod in Brasschaat. 
De kadobon kan door iedereen worden aangekocht in één of meerdere verkooppunt (en). De 
kadobon is verkrijgbaar in verschillende schijven. Consumenten kunnen een bedrag naar keuze 
samenstellen door middel van de diverse beschikbare waarden. 

 
WAAR EN HOE KAN IK DE TERUGBETALING VAN DE ONTVANGEN KADOBONNEN 
AANVRAGEN? 

 
Elke deelnemer kan terecht op het online kadobonnen-platform. Daartoe krijgt elke 
deelnemer een unieke login en een paswoord.  Op  het  platform  bevindt  zich  een  zone 
waar de deelnemer ofwel via scanning van de QR-code ofwel via het intikken van de 
alfanumerieke code van de bon, deze kan registreren als ‘aanvaard’. Deze actie zet een 
automatische terugbetaling in werking. 

 
Enkel via het online platform kan terugbetaling geclaimd worden. Men kan hiervoor niet 
terecht in het verkooppunt of bij de Dienst Lokale Economie en Toerisme. Dit  om  de 
veiligheid van het systeem te blijven garanderen. 

 

REGISTREREN ALS DEELNEMER 
 
WIE? 
Enkel winkels, horecazaken en dienstverleners gevestigd in het winkelkerngebied of met 
uitbating in Brasschaat kunnen een ‘inschrijven als deelnemer’ aanvragen. Alle aanvragen 
moeten goedgekeurd worden door de Dienst Lokale Economie en Toerisme. 

 
HOE INSCHRIJVEN, UITSCHRIJVEN OF WIJZIGEN VAN GEGEVENS? 

 
Inschrijven als deelnemer kan via het invullen van het registratieformulier. Dit formulier kan men 
bekomen bij de Dienst Lokale Economie en Toerisme. 

 
Wil men zich uitschrijven of gegevens wijzigen, dan dient men dit te doen via het online 
kadobonnen-platform waar men na registratie een unieke loginnaam en paswoord 
ontvangt. 

 
Het registratieformulier dient ingevuld te worden door een wettelijke vertegenwoordiger van de 
deelnemer. 

 
Bovendien dient dit reglement, ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger, bezorgd te 
worden aan de Dienst Lokale Economie en Toerisme. Pas na ontvangst van het 
registratieformulier en het ondertekende reglement en na goedkeuring door de gemeente 
Brasschaat wordt men als deelnemer opgenomen in de lijst en kan terugbetaling van aanvaarde 
kadobonnen geclaimd worden. 

 
KOSTPRIJS DEELNEMER? 

 
Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname. 

 
DUURTIJD VAN MIJN DEELNAME? 

 
Deelname geldt voor minimum 12 maanden vanaf registratie. Jaarlijks wordt de deelname voor 
12 maanden stilzwijgend verlengd tenzij opzeg gegeven wordt via het online kadobonnen -
platform , minstens 3 maanden voor het einde van het deelnamejaar . Stopzetting van de zaak 
impliceert beëindiging van de deelname aan het kadobonnen-programma. 
 
HOE WORD IK HERKEND ALS DEELNEMER? 
Als deelnemer wordt u vermeld op de lijst van deelnemende handelaars. 

 

VERPLICHTINGEN DEELNEMER? 

De deelnemer engageert zich om gedurende de periode die hij geregistreerd staat als 
deelnemer, elke geldige kadobon te aanvaarden als betaalmiddel. 

 

VERPLICHTINGEN GEMEENTE BRASSCHAAT? 

De gemeente Brasschaat verbindt zich tegenover elke deelnemer dat zij terugbetaling zal 
uitvoeren van geldige kadobonnen die aanvaard werden door de deelnemer – na verrekening 
van de toepasselijke commissies – conform de voorschriften bepaald in dit reglement. 
 

AANVAARDEN VAN KADOBONNEN gemeente Brasschaat 

HOE HERKEN IK EEN BON? 

De kadobon heeft de afmetingen van een bankkaart met afgeronde hoekjes. De bon is gemaakt 
uit chemo-thermisch dikker papier, licht plooibaar. Elke bon bevat een reflecterende 
hologramband of logo. Op de voorkant van de bon vindt men de typische huisstijl . De visual is 
perfect ‘scherp ’ en niet ‘flou’ of ‘wazig’. Op de voorkant staan volgende items: 

• de vervaldatum 

• de unieke QR-code  

• de alfanumerieke code (combinatie van letters en cijfers)  

• de waarde van de bon (€ 10 of € 25) 
 
Bij twijfel aanvaardt u de bon niet en verwijst u naar de Dienst Lokale Economie en Toerisme. 

HOE KRIJG IK MIJN GELD? 
 

Na registratie van de ontvangen kadobonnen op het online platform zal men maximaal 10 
werkdagen later de terugbetaling zien verschijnen op het  rekeningnummer  dat  men ,  bij 
registratie en in zijn profiel op het online platform, opgaf. 

 
De status van elke geregistreerde kadobon en de terugbetaling ervan kan elke deelnemer 
persoonlijk volgen via  zijn  eigen  account  op  het  online  kadobonnen -platform .  Men  kan  er 
ook statistieken volgen en exporteren. 

 
Terugbetaling van kadobonnen kan enkel en alleen gebeuren via bankoverschrijving.  In  geen 
geval zal terugbetaling in cash uitgevoerd worden. 

 
HOE KAN IK EEN BON REGISTREREN ALS 'AANVAARD'? 

 
Elke kadobon is geldig tot en met de vervaldatum vermeld op de bon zelf. Een  door  een 
deelnemer aanvaarde kadobon kan  geregistreerd  worden  op  het  online  kadobonnen-
platform tot en met de 15de van de maand volgend op de maand waarin de kadobon 
vervalt. 

 
Voorbeeld : de kadobon vervalt  op  31/12/2018 .  Registratie  met  als  doel  terugbetaling  kan 
door de deelnemer gebeuren tot en met 15/01/2019 . Het  beleid  dat  toegepast  wordt  op 
vervallen kadobonnen  is  de  verantwoordelijkheid van  de  Dienst  Lokale  Economie  en 
Toerisme. 

 
Info: 

 
Gemeente Brasschaat, Dienst Lokale Economie en Toerisme, ikdoemee@brasschaat.be. 

 
De kadobon van Brasschaat wordt gefaciliteerd vanuit het SmartWalletPlatform, een concept      
en product van Joyn Belgium NV. 

 

GELDIGHEID VAN DE BON 

De kadobon is voor de klant /koper geldig tot en met de vervaldatum vermeld op de bon zelf . 
Deelnemers die vervallen kadobonnen aanvaarden , zijn hiervoor zelf verantwoordelijk en 
kunnen geen terugbetaling claimen van gemeente Brasschaat. 

TERUGGEVEN OP EEN KADOBON 

Als het bedrag van de aankoop lager is dan het bedrag van de kadobon(nen), mag de 
deelnemer wisselgeld of een waardebon van zijn eigen zaak teruggeven. Dit is echter geen 
verplichting. 


