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cadeaubonnen 2016-2020

Beste handelaar
Om Kasterlee extra te promoten startte het gemeentebestuur in 2010 met de verkoop van
cadeaubonnen. Met bonnen van 10 of 25 euro kan iedereen terecht bij alle deelnemende
handelaars in onze gemeente. De bon kan worden aangekocht bij de dienst toerisme, Markt 13
of bij de dienst onthaal, Markt 1. Sindsdien werd al voor meer dan 115.000 euro aan
cadeaubonnen verkocht. Een bedrag dat bij de 55 deelnemende handelaars in onze
gemeente is uitgegeven! En daarom willen we in 2016 doorgaan met dit project.
Het lidgeld is verhoogd van 25 naar 40 euro voor de periode 2016-2020. Met dit budget
drukken we de cadeaubonnen, maar voeren we ook extra promotie. De lijst met deelnemende
handelaars wordt meegeven met de klanten en staat op de website van Kasterlee.
Voor de uitbetaling van een cadeaubon moet u de bon inleveren bij de toeristische dienst of de
dienst onthaal. Eén jaar na de vervaldatum worden ze niet meer uitbetaald.
Elke handelaar kan zich inschrijven bij de dienst lokale economie, Markt 1, 2460
Kasterlee, info@kasterlee.be. Wat moet u hiervoor doen?
• Vul het bijgevoegde inschrijvingsformulier volledig in (of via het digitaal loket op de
website www.kasterlee.be) en bezorg dit aan de dienst lokale economie.
• Teken en dateer in tweevoud het bijgevoegde reglement. Één exemplaar bezorgt u aan
de dienst lokale economie en één exemplaar houdt u zelf.
• Betaal 40 euro instapkosten voor vijf jaar op het rekeningnummer 091-0000979-38 met
als vermelding ‘naam zaak + deelname cadeaubonnen 2016-2020’. Met dit geld zullen
de cadeaubonnen worden gedrukt en zal er promotie worden gevoerd.
• Bent u reeds lid, dan vragen we u om opnieuw in te schrijven en het reglement
te ondertekenen!
Als u met alle formaliteiten in orde bent, ontvangt u van ons een sticker ‘deelnemer cadeaubon
Kasterlee 2016-2020’ om aan uw raam te bevestigen zodat u voor de klant herkenbaar bent
als deelnemende handelaar.
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