
De Anzegembon: ook bij jou?

Geachte ondernemer

Zeg nu zelf, niets is erger dan een trui krijgen die totaal jouw smaak niet is, of een boek dat je al eens
hebt gelezen. En voor de gever van het geschenk zou het soms ook heel wat stress wegnemen als ze
zeker zijn dat ze de juiste keuze maken bij het kiezen van een cadeautje.

Hier heeft gemeente Anzegem een oplossing voor: de Anzegembon. Wie zeker wil zijn van een
cadeau waarmee hij altijd scoort, kan een bon bij het gemeentebestuur aankopen. Die bon kan men
dan besteden bij de meer dan 150 deelnemende Anzegemse handelaars, dus misschien ook in jouw
zaak!

Ben je gewonnen voor dit initiatief en wil je als handelaar graag meestappen in dit project, schrijf je
dan in.

Hoe? Nadat je de voorwaarden in bijlage hebt gelezen, kan je je kandidaat stellen via het bijgevoegde
formulier of kan je het webformulier op www.anzegem.be/anzegembon invullen.

Alvast bedankt voor de medewerking.

Gemeentebestuur Anzegem



Algemeen
Met de Anzegembon kan men terecht bij meer dan 150 ondernemers in Anzegem. De bon kan door
iedereen worden aangekocht in het hoofdgemeentehuis (De Vierschaar 1) of in het Sociaal Huis (L.
Bauwensstraat 40) en bestaat in drie verschillende bedragen: 5 euro, 10 euro en 25 euro. De
cadeaubonnen blijven één jaar geldig. Handelaars mogen geen vervallen cadeaubons aanvaarden.

Inschrijven?
Inschrijven als ondernemer kan via het bijgevoegde formulier of via www.anzegem.be/anzegembon.
Opgelet: jouw zaak moet uiteraard op grondgebied Anzegem liggen.

Wat kost dat?
Instappen in dit project is gratis.

Hoe word ik herkend als deelnemende handelaar?
De lijst van de deelnemende handelaars zal op de website staan en ook meegegeven worden met de
aangekochte cadeaubonnen. Als deelnemer krijg je ook een sticker met daarop ‘hier kan je betalen
met de Anzegembon’. Deze kan je dan op jouw etalage kleven.

Moet ik geld teruggeven op de cadeaubon?
Het is voor elke handelaar zijn vrije keuze of hij al dan niet wisselgeld teruggeeft op de cadeaubon.

Het is echter niet de bedoeling de cadeaubonnen in te wisselen tegen geld.

Wat als ik een cadeaubon heb ontvangen?
Elke handelaar krijgt bij zijn inschrijving een aantal blanco invulformulieren voor de terugbetaling van
de cadeaubonnen. Het volstaat om een uitbetalingsformulier samen met de in te leveren bonnen af te
geven in het gemeentehuis.

Hoe krijg ik mijn geld?
Na inlevering van de bonnen wordt de tegenwaarde van de ingeleverde bonnen teruggestort op het
rekeningnummer dat werd opgegeven bij inschrijving.

Hoe lang kan ik een bon inwisselen?
Elke bon is één jaar geldig. Na de vervaldatum van de bon heeft de deelnemende handelaar nog 18
maanden de tijd om de cadeaubon in te leveren. Let op: het is niet de bedoeling dat de handelaar de
cadeaubon nog aanvaardt na de vervaldag.

Wat krijg ik in ruil voor mijn deelname?
1/ Op geregelde tijdstippen zal er reclame gemaakt worden voor de cadeaubonnen.
2/ De lijst van de deelnemende handelaars wordt steeds toegevoegd in de enveloppe
bij de cadeaubonnen.
3/ De lijst van de deelnemende handelaars wordt vermeld op de website van de gemeente.
4/ De gemeente zal ook op diverse gelegenheden cadeaubonnen schenken (bij geboorte, jubilea,
enzovoort). De tegenwaarde van deze cadeaubonnen gaat dus sowieso naar de lokale handelaars.
6/ Het systeem van deze bon zal de mensen stimuleren om hun aankopen in eigen gemeente te doen.



De Anzegembon: ik doe mee!

Naam bedrijf:

Adres:

Telefoonnummer:

e-mail:

Korte omschrijving (paar trefwoorden):

Naam uitbater:

Rekeningnummer:

Ondernemingsnummer:

Stuur dit terug naar Gemeente Anzegem, Lokale Economie, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem
fax 056 68 09 09 | economie@anzegem.be of vul het formulier online in via
www.anzegem.be/anzegembon.


