
Reglement inzake toekenning en gebruik van de Koksijdebon 

Artikel 1 

Dit reglement bepaalt de modaliteiten voor de aankoop, verkoop en het gebruik van de Koksijdebon. 

 

Artikel 2 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

Koksijdebon: een geschenkbon die door het lokaal bestuur wordt uitgegeven en als betaalmiddel kan 
gebruikt worden bij de deelnemende handelaars.  

Deelnemende handelaar: handelszaken, ondernemingen of organisaties die ingeschreven zijn in de 
kruispuntbank voor ondernemingen op het ogenblik van de registratie in artikel 6 en die hun vestiging 
hebben op het grondgebied van de gemeente Koksijde. Die zich via de daartoe bestemde link op de 
gemeentelijke website inschrijven en zich zo bereid verklaren om de Koksijdebon als betaalmiddel te 
aanvaarden. 
 

Artikel 3 

Elke bon heeft een unieke identificatiecode in de vorm van een QR-code die op papier of via een link 
wordt aangeboden. Deze bon kan worden uitgegeven bij de aangesloten lokale handelaar(s). 

De Koksijdebon 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 lokaal bestuur, noch bij de aangesloten handelszaken of organisaties. De 
deelnemende handelszaak of organisatie mag geen contanten teruggeven, indien de waarde van het 
aangekochte product of de verstrekte dienst lager zou zijn dan de waarde van de bon.  

De Koksijdebon dient niet in één keer volledig gebruikt te worden en kan dienen voor verschillende 
aankopen bij verschillende deelnemende handelszaken. 

De Koksijdebon zal ook kunnen worden aangekocht in de webshop van de gemeente. 

Indien de technologie de mogelijkheid biedt om te differentiëren naar gebruik van de Koksijdebon, 
dan kunnen specifieke bons beperkt worden tot specifieke sectoren, zoals bijvoorbeeld: een 
restaurantbon alleen geldig in Koksijdse restaurants, … 

 

Artikel 4 

De Koksijdebon heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. Na het verstrijken van de vervaldatum kan de 
Koksijdebon niet meer door de deelnemende handelaar worden aanvaard.  

 

Artikel 5 

Lokaal bestuur Koksijde draagt alle kosten voor het invoeren van de “Koksijdebon”, zoals het drukken 
van de bon, publiciteit, affiches, raamstickers, ....Er worden geen kosten aangerekend aan de 



deelnemende handelaars. Lokaal bestuur Koksijde sluit daartoe een samenwerkingsovereenkomst met 
een externe partner.  

 

Artikel 6 

Handelaars kunnen inschrijven via het daarvoor voorziene platform op koksijde.be/koksijdebon. De 
dienst lokale economie zorgt voor het aanmaken van de gebruiker. Vervolgens voegt de ondernemer 
de nodige informatie toe.  

De deelnemende handelaar aanvaardt de Koksijdebon als betaalmiddel en gaat akkoord met de 
modaliteiten van onderhavig reglement. 

De deelnemende handelaars zullen vermeld worden op de gemeentelijke website. Zij zullen zichzelf 
ook visueel bekendmaken aan het publiek d.m.v. een sticker.  

 

Artikel 7 

De handelaar valideert zelf de waardebon via de app. De uitbetaling gebeurt op het door de 
deelnemende handelaar opgegeven bankrekeningnummer. Na aanvraag in de app moet voor de 
effectieve uitbetaling rekening worden gehouden met de gebruikelijke termijn voor een overschrijving. 

 

Artikel 8 

Wanneer de deelnemende handelaar verhuist naar een stad of gemeente buiten het grondgebied 
Koksijde of niet langer de Koksijdebon wenst te ontvangen, brengt die de dienst lokale economie 
daarvan op de hoogte. Vervolgens wordt de handelaar verwijderd uit de deelnemerslijst op de website. 

Wanneer de dienst lokale economie vaststelt dat de deelnemende handelaar niet langer aan de 
voorwaarden van dit reglement voldoet, wordt de handelaar ambtshalve door de dienst lokale 
economie verwijderd uit de deelnemerslijst op de website en in de app. De dienst lokale economie zal 
de handelaar hiervan vooraf op de hoogte stellen. 

 

Artikel 9 

Het lokaal bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de producten of 
diensten die werden geleverd na betaling met de waardebon, noch aangesproken worden tot 
voldoening van de rechten voorzien in de artikelen 1649bis-octies van het Burgerlijk Wetboek.  

 

Artikel 10 

In geval van betwistingen of discussies over de toepassing van het reglement neemt het college van 
burgemeester en schepenen een gemotiveerde beslissing. 

 

 



Artikel 11 

Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt op de website van de gemeente Koksijde. 


