
 

  

 

REGLEMENT WILLEBROEKBON 
 

 

goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 mei 2021 
 
 

Hoofdstuk 1 Definities en toepassingsgebied 
 

Artikel 1 definities 

Voor de toepassing van dit reglement verstaan we onder:  

 

Willebroekbon: een bon die iedereen aan het onthaal of via de website van de gemeente 

kan aankopen en die als betaalmiddel kan gebruikt worden bij de deelnemende 

handelaars. 

 

Deelnemende handelaars: alle handelaars met een handelszaak op het grondgebied van 

de gemeente Willebroek (=inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemen & vestiging 

in Willebroek), die als hoofdactiviteit de uitoefening van kleinhandel, horeca of 

dienstverlening heeft met uitzondering van: 

- financiële instellingen; en 

- verzekeringskantoren; en 

- en wedkantoren; en 

- (para)medische contactberoepen (vb. arts, diëtist, fysiotherapeut, …. )  

 

Horeca: commerciële eet –en drankgelegenheden, met vestigingsplaats in Willebroek, 

waar ter plaatse voedingswaren en/of dranken genuttigd kunnen worden én die 

grotendeels parallel aan de reguliere winkeluren geopend zijn. 

 

Wedkantoor: inrichtingen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor het afsluiten van 

weddenschappen, al dan niet via het internet. De kansspelinrichtingen klasse I, II en III 

zoals beschreven in de Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en 

de bescherming van de spelers en de uitzondering voor dagbladhandelaars, voorzien in § 

5 van art 43/4 van deze wet, behoren niet tot wedkantoren in de zin van dit reglement. 

 

Verzekeringskantoor: kantoor van een verzekeringsmaatschappij. 

 

Paramedische contactberoepen: zijn beroepen die deel uit maken van de erkende 

gezondheidszorgberoepen. De lijst van paramedische beroepen is te raadplegen op de 

website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. 

 

Medische contactberoepen: praktijken van artsen en tandartsen, …. . 

 

Artikel 2 toepassingsgebied 

 

Het gemeentebestuur van Willebroek wenst haar lokale economie te stimuleren en 

ondersteunen en voorziet in een gemeentelijke cadeaubon waarvoor ze een 

samenwerking aangaat met een externe partner, Fairville, die instaat voor de exploitatie 

van het cadeaubonsysteem. 

Dit reglement regelt de uitgifte en bijhorende modaliteiten van de Willebroekbon . 

 



Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen 
 

 

Artikel 3 

Elke Willebroekbon heeft een uniek registratienummer en een QR code. Deze kan zowel 

digitaal (via smartphone) als op papier aangeboden worden. 

 

Artikel 4 

De Willebroekbon heeft een waarde van €5,00, €10,00 , €20,00 of €50,00. 

 

Artikel 5 

Particulieren, bedrijven en non-profit organisaties kunnen de Willebroekbon aankopen bij 

het gemeentebestuur: 

- via de onthaalbalie van het administratief centrum, Pastorijstraat 1 te Willebroek; of 

- online via een link op de gemeentelijke website. 

 

Het college van burgemeester en schepenen kan het aantal verkooppunten en de locaties 

van de lokale verkooppunten wijzigen. 

 

Artikel 6 

Bedrijven en non-profit organisaties die Willebroekbonnen op factuur wensen aan te 

kopen dienen hiervoor een schriftelijke bestelaanvraag in volgens de procedure vermeld 

op de gemeentelijke website. 

 

Na ontvangst van betaling kunnen de Willebroekbonnen verkregen worden via : 

 

- Digitale levering van de bonnen in pdf-formaat op 1 mailadres; of 

- Ophaling in het administratief centrum (Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek) 

 

Artikel 7   

De Willebroekbon is inwisselbaar aan toonder voor de tegenwaarde van de gedane 

aankopen van goederen of diensten. Hij is niet inwisselbaar voor contanten of een ander 

betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk, noch bij het gemeentebestuur, noch bij de 

aangesloten ondernemer. Hij kan wel gedeeltelijk gebruikt worden in verschillende 

handelszaken voor zover er nog een restwaarde opstaat. 

 

Artikel 8 

De Willebroekbon is 1 jaar geldig vanaf de aankoopdatum.  

De vervaldatum van de cadeaubon kan door een handelaar gecontroleerd worden door 

de QR-code in te scannen.  

 

Na het verstrijken van de geldigheidsdatum heeft de Willebroekbon geen waarde meer.  

 

Vervallen cadeaubonnen kunnen niet worden omgeruild en evenmin worden aanvaard 

door de deelnemende handelaars.  

 

Artikel 9 

De Willebroekbon wordt niet vervangen in geval van verlies, diefstal of beschadiging.  

 
Hoofdstuk 3 Deelnemende handelaars  
 

Artikel 10 

Alle kleinhandelaars, horeca-uitbaters, dienstverleners gevestigd op het grondgebied van 

de gemeente Willebroek (=ondernemingsnummer & vestiging in Willebroek) in wiens 

zaak een rechtstreekste en persoonlijke verkoop van goederen en diensten aan 

eindverbruikers plaatsheeft kunnen zich inschrijven als deelnemer.  

 



Artikel 11 

Door deelnemer te worden van de Willebroekbon gaat de handelaar akkoord met de 

modaliteiten van onderhavig reglement.  

 

Artikel 12 

De handelaar die de Willebroekbon wenst te aanvaarden als betaalmiddel dient zich te 

registreren op het online portaal van de externe partner Fairville. 

De registratie omvat: 

1) Pre-registratie van de deelnemende handelszaak via een link op de gemeentelijke 

website; en 

2) Definitieve registratie: na de pre-registratie ontvangt de deelnemende 

handelszaak een validatie e-mail met meer informatie.  De handelaar dient de 

stappen te volgen en steeds gebruik te maken van hetzelfde e-mailadres als bij de 

pre-registratie.  

 

Artikel 13 

Door deze inschrijving aanvaardt de handelaar de Willebroekbon als betaalmiddel. 

 

Artikel 14 

Voor het gebruik van de Willebroekbon rekent de gemeente Willebroek geen kosten door 

aan de deelnemende handelaar. 

 

Artikel 15 

De deelnemende handelaars zijn te raadplegen via een link op de gemeentelijke website 

en zijn te herkennen aan een sticker in de zaak. De handelaar kan deze sticker gratis 

aanvragen bij de dienst lokale economie. 

 

Artikel 16 

Het gemeentebestuur draagt alle kosten voor het invoeren van de Willebroekbon zoals 

het drukken van de papieren bonnen en het gebruik van het online platform van de 

externe partner. 

 

Mochten er voor de handelaars extra onkosten uit dit systeem voortvloeien zijn deze niet 

verhaalbaar op de gemeente Willebroek. 

 

Artikel 17 

Een handelaar kan steeds beslissen om niet meer deel te nemen aan de Willebroekbon. 

Dit kan door schriftelijk contact op te nemen met de dienst lokale economie. 

 

Het gemeentebestuur verwijdert de handelaar van de lijst met deelnemende handelaars. 

De handelaar zal zelf alle zichtbare reclame van de Willebroekbon moeten verwijderen. 

 

 
Hoofdstuk 4 Verwerking en uitbetaling van de Willebroekbon 
 

Artikel 18 

 

Bij ontvangst van een Willebroekbon als betaalmiddel gaat de handelaar de bon scannen 

via een camera op de laptop, smartphone … (internetconnectie is noodzakelijk om 

verbinding te maken met het online platform). Hiermee wordt de geldigheid en waarde 

geverifieerd. Bij het niet onmiddellijk ontwaarden van de bon, ligt de 

verantwoordelijkheid bij de handelaar indien de bon niet meer geldig is of niet meer 

voldoende waarde bevat. 

 

 

 

 



Artikel 19 

Gevalideerde bonnen worden uitbetaald via de externe partner op het door de 

ondernemer opgegeven bankrekeningnummer én op het door de handelaar vooraf 

gekozen moment (wekelijkse of maandelijkse basis). 

 

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen 
 

Artikel 20 

Het reglement inzake de gemeentelijke Willebroekbon treedt in werking op 26 mei 2021 

 

Artikel 21 

Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de 

producten of diensten die werden geleverd na betaling met de Willebroekbon, noch 

aangesproken worden tot voldoening van de rechten voorzien in de artikelen 1649 bis tot 

en met 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek. 

 

Artikel 22 

In geval van betwistingen of discussies over de toepassing van dit reglement neemt het 

college van burgemeester en schepenen een gemotiveerde beslissing. 

 

Artikel 23 

Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht om de naam, 

voorwaarden/ procedure omtrent deelname aan de Willebroekbon, geldigheidstermijn 

van de Willebroekbon, bestelmodaliteiten alsook locatie en aantal verkooppunten met 

betrekking tot de Willebroekbon te bepalen en/of te wijzigingen. 

 

Artikel 24 

Het reglement wordt kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website. 

 
 
 
 


