Reglement voor waardebonnen naar aanleiding van Covid-19.
Art. 1.Naar aanleiding van de coronacrisis Covid-19 geeft het gemeentebestuur van Schoten ter
ondersteuning van de lokale economie een aankoopbon uit. Deze bon krijgt de naam “De Schoten
Schenkt-bon”.
Dit reglement regelt de uitgifte en bijhorende modaliteiten van de Schoten Schenkt-bon.
Art. 2.De Schoten Schenkt-bon is een betaalmiddel en heeft een waarde van 10 euro. De Schoten Schenktbon is geldig tot en met de vervaldatum vermeld op de bon. Vervallen bonnen kunnen niet worden
omgeruild, noch door de deelnemende ondernemers worden aanvaard.
De bon is inwisselbaar aan toonder voor de waarde van 10 euro bij aankoop van producten of diensten.
Ze is niet inwisselbaar voor contanten of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk.
De Schoten Schenkt-bon is niet gedeeltelijk bruikbaar.
De Schoten Schenkt-bon wordt niet vervangen in geval van verlies.
Art. 3Elke inwoner van Schoten die ingeschreven is in de lokale bevolkingsregisters in een korte periode
voorafgaand aan de opening van alle ondernemingen (exacte datum wordt bepaald door het college
van burgemeester en schepenen), ontvangt één Schoten Schenkt-bon van 10 euro.
De inwoners worden via verschillende communicatiekanalen op de hoogte gebracht. De inwoners
ontvangen een unieke code via de post. De inwoners dienen zich te registeren voor via een webpagina
op de gemeentelijk website www.schoten.be.
De inwoners die niet beschikken over toegang tot het internet of over een emailadres, kunnen zich
richten tot de diensten van het gemeentebestuur.
Art. 4.Elke Schoten Schenkt-bon heeft een unieke identificatiecode en vermeldt de geldigheidsdatum.
Art. 5.Het gemeentebestuur draagt alle kosten voor het invoeren van de Schoten Schenkt-bon, zoals het
platform van de bon, publiciteit, affiches, raamstickers, ….
Er worden geen kosten aangerekend aan de aangesloten ondernemers.
Art. 6.§1. De Schoten Schenkt-bon kan enkel aanvaard worden door een natuurlijke persoon of
rechtspersoon gevestigd in Schoten, die respectievelijk als zelfstandige ondernemer of als
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onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen voor activiteiten die als
voorwerp kleinhandel, horeca of dienstverlening hebben.
De Schoten Schenkt-bon kan enkel aanvaard worden door een onderneming die volgens de
maatregelen van Corona Covid-19 verplicht werd te sluiten en bijgevolg recht heeft op de corona
hinderpremie. Bij twijfel wordt het bewijs van de toekenning van de corona hinderpremie van VLAIO
gevraagd.
§2. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de toepassing van dit reglement:
-

de ondernemingen die niet dienden te sluiten volgens de maatregelen van Covid-19
de zelfstandige ondernemers of de ondernemingen die actief zijn in de banken – of financiële
sector, de zakenkantoren, de verzekeringskantoren, de vastgoedkantoren, de nachtwinkels,
wedkantoren, sishabars, massagesalons, de private bureaus voor telecommunicatie en de
sector van de vrije beroepen, zoals boekhouden, accountancy en fiscaliteit, advocaten,
notarissen, artsen- en tandartsenpraktijken, kinesistenpraktijken, apotheken, landmeters en
alle andere beroepen die onder de regelgeving van de beschermde zelfstandige beroepen
vallen.

§3. De in aanmerking komende ondernemers zijn verplicht zich te registreren op de gemeentelijke
website www.schoten.be. Door zich te registreren verklaren de ondernemers zich akkoord met de
modaliteiten van dit reglement.
Enkel de geregistreerde ondernemers kunnen de Schoten Schenkt-bon aanvaarden.
§4. Bij zijn inschrijving maakt de deelnemende ondernemer een keuze tussen de verschillende
ontwaardingsmethoden en bezorgt hij de nodige gegevens aan de gemeente Schoten om de gekozen
ontwaardingsmethode(n) te activeren.
De deelnemende ondernemer kan pas de Schoten Schenkt-bon aanvaarden en ontwaarden vanaf het
ogenblik dat hij aan de voorwaarden voor het gebruik van de gekozen methode(n) voldoet en de
ontwaardingsmethode(n) geactiveerd werd(en).
De deelnemende ondernemer dient de Schoten Schenkt-bon onmiddellijk bij ontvangst in zijn zaak te
ontwaarden via één van de gekozen ontwaardingsmethoden.
§5. Enkel geregistreerde ondernemers krijgen de tegenwaarde van de bonnen terugbetaald door de
gemeente Schoten. Gevalideerde bonnen worden wekelijks uitbetaald op het door de ondernemer
opgegeven bankrekeningnummer.
§6. De ondernemers die zich hebben geregistreerd, verbinden zich ertoe om de aangeboden bonnen
te aanvaarden. Zij kunnen deze enkel weigeren wanneer de echtheid van de bon in twijfel wordt
getrokken.
§7. Indien de Schoten Schenkt-bon bij verificatie de melding geeft van een ongeldige validatie, is deze
ongeldig en mag niet aanvaard worden als betaalmiddel. De deelnemende ondernemer dient aan de
klant te melden dat hij of zij contact dient op te nemen met Gift2Give (=info@gift2give.org). Een
ongeldige De Schoten Schenkt-bon geeft geen recht op terugbetaling door de Gemeente Schoten.
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§8. De deelnemende ondernemer draagt het risico voor aanvaarding van een ongeldige Schoten
Schenkt-bon. De deelnemende ondernemer kan de geldigheid van de Schoten Schenkt-bon controleren
via de door hem gekozen ontwaardingsmethode(n). Bij twijfel geldt de informatie over geldigheid en
vervaldag die de deelnemende ondernemer online kan opvragen op de website www.gift2give.be.
§9. De lijst met deelnemende ondernemers wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website
www.schoten.be. Een deelnemende ondernemer ontvangt een sticker of affiche om aan te brengen
aan de etalage van de zaak.
De ondernemer gaat ermee akkoord dat de verwijzing naar én de gegevens van zijn zaak worden
bekendgemaakt of verspreid via de hierboven vermelde kanalen.
Art. 8.De Verwerking Van Persoonsgegevens dragen de betekenis die eraan wordt toegekend in de EUVerordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens,
hierna “GDPR” genaamd. Met betrekking tot de persoonsgegevens, zal Gift2Give in principe optreden
als verwerker en de gemeente Schoten als verwerkingsverantwoordelijke. De door de deelnemende
ondernemer verschafte gegevens worden geregistreerd in de Gift2Give City Master databank. De
gemeente Schoten en Gift2Give zullen deze gegevens enkel maar gebruiken in het kader van hun
relaties met de deelnemende ondernemer, voor statistische doeleinden en in het kader van
commerciële acties omtrent de promotie van de Schoten Schenkt-bon. De gegevens zullen in geen
geval aan derden worden meegedeeld. De deelnemende ondernemer kan, op schriftelijk verzoek, gratis
een kopie bekomen van de geregistreerde gegevens die hem aanbelangen. Verkeerde gegevens zullen
verbeterd worden op verzoek van de deelnemende ondernemer. Wanneer de gegevens van de
deelnemende ondernemer, zoals vermeld op het inschrijvingsformulier wijzigen of wanneer de zaak
om welke reden dan ook wordt stopgezet, dient de deelnemende ondernemer de gemeente Schoten
hiervan onmiddellijk te verwittigen. Wijzigingen van rekeningnummer en commerciële benaming
dienen steeds schriftelijk aangevraagd te worden.
Art . 9.Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de producten of
diensten die werden geleverd na betaling met de Schoten Schenkt-bon.
Art. 10.Gemeente Schoten en Gift2Give kunnen de deelnemende ondernemer zonder opzeg en zonder
schadevergoeding uitsluiten of schorsen als deelnemende partij ter aanvaarding van de Schoten
Schenkt-bon in volgende gevallen:
- bij grove overtredingen van de deelnemingsvoorwaarden, bedrog of fraude
- bij herhaaldelijke nalatigheden of overtredingen van de overeenkomst na daartoe schriftelijk te
zijn aangemaand;
- als de gekozen ontwaardingsmethode niet meer geactiveerd is;
- als de handelsvestiging om welke reden dan ook gesloten wordt;
- als de deelnemende ondernemer failliet werd verklaard, bij overlijden of onder toezicht staat
ingevolge bescherming tegen schuldeisers.
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In geval van betwisting of discussies neemt het college van burgemeester en schepenen een
gemotiveerde beslissing.
Art. 11.Dit reglement treedt in werking op een door het college van burgemeester en schepenen te bepalen
datum en wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.
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