
 

 

Welke handelaars  

Je kan de handelaars herkennen aan het logo:  

 

 
 

Een overzicht van de handelaars vind je op: 

koksijde.be/koksijdebon en klik op 

‘deelnemende handelaren’.  

 

 

Saldo raadplegen? 

Je kan het saldo van de bon raadplegen bij de 

lokale handelaar. 

 

Bij het scannen van de code kan de handelaar 

nakijken wat het restsaldo is op de bon.  

 

 

Einddatum: opgelet! 

De  Koksijdebon heeft een einddatum . Na 

vervaldatum is de bon niet langer geldig. 

Gebruik de bon op tijd! 

 

 

 

 

KOKSIJDE BON 

aanvraagformulier 

 



  

Koksijdebon  #TOPE STERK 

 

De coronacrisis zorgt in veel gezinnen voor financiële 
moeilijkheden: tijdelijke werkloosheid, verlies van je 
baan, duurdere producten in de supermarkt, enz..  
 
 
Koksijde wil inwoners ondersteunen die het financieel 

moeilijk hebben door de coronacrisis.  
Hoe? Door het verdelen van Koksijdebonnen.  
 
 
Afhankelijk van je gezinssituatie krijg je volgende 
Koksijdebon:  

- € 50 per gezin  

- € 30 per meerderjarige persoon in het gezin  

- € 20 per kind ten laste in het gezin  

 
 
De Koksijdebon kun je inwisselen bij een winkel in 

Koksijde.   
 
 
Welke winkels? Een overzicht van de winkels vind je 
op koksijde.be/koksijdebon. Bij goedkeuring ontvang 

je ook een overzicht van de deelnemende winkels.  

 
 
 
 
 
Nog vragen? 
Neem contact op met het Sociaal Huis:  

Adres: Ter Duinenlaan 34 – 8670 Koksijde  
Telefoon: 058 53 43 10  

Mail: info@sociaalhuiskoksijde.be

 

Kom je in aanmerking?  
 

Volgende personen komen in aanmerking voor de 
waardebonnen:  

 

• Personen met een handicap 

• Personen met een inkomensgarantie voor 

ouderen  

• Personen in collectieve schuldenregeling 

• Personen met verhoogde tegemoetkomingen 

zonder eigendom 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

AANVRAAGFORMULIER 

Stap 1: vul in  

1. Bevestig hier kleefbriefje van het ziekenfonds.  

Dit strookje kan wit, geel, blauw of roze zijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb een eigendom:     Ja      Nee     

 

2. Bent u in collectieve schuldenregeling? Ja   Nee     

 

Indien ja, bij wie? …………………………………………. 

 

3. Ontvangt u een Integratietegemoetkoming voor 

ouderen?   Ja      Nee     

 

Ontvangt u een tegemoetkoming als persoon met 

handicap?  Ja     Nee     

 

Stap 2:  

Bezorg het aanvraagformulier aan het Sociaal Huis. 

Dit kan op 2 manieren:  

➔ Kom naar het Sociaal huis  

➔ Stuur het formulier op met de post  

 

Stap 3 

Je ontvangt een brief van het Sociaal Huis om de 

bonnen op te halen in het Sociaal Huis  

Stap 4 

Koop met de waardebonnen in de deelnemende 

winkels.  

Het Sociaal Huis hecht veel belang aan de bescherming van uw 
privacy. De manier waarop we gegevens verzamelen en bewaren 

gebeurt conform onze privacyverklaring, terug te vinden op de 

https://www.koksijde.be/privacy-en-cookie-policy    

mailto:info@sociaalhuiskoksijde.be
https://www.koksijde.be/privacy-en-cookie-policy

