
KMO-Beleid. Reglement gemeentelijke cadeaubon: de Oudenaardebon 
De gemeenteraad, 
Overwegende dat het stadsbestuur met het invoeren van de Oudenaardebon de lokale handel wil 
stimuleren; 
Overwegende dat alle handelaars en horeca-uitbaters met een vestiging op het grondgebied van 
Oudenaarde, in bezit van een actief ondernemingsnummer, en die goederen en/of diensten aanbieden 
aan particulieren, zich kunnen inschrijven als deelnemende handelaar; 
Overwegende dat de Oudenaardebon kan gespendeerd worden bij de deelnemende handelszaken; 
Overwegende dat de Middenstandsraad van Oudenaarde principieel akkoord is met het invoeren van 
de Oudenaardebon; 
Gelet op de beslissing van de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen dd. 3 juli 2014 waarbij een 
subsidie van 5.000 euro toegekend wordt aan de stad Oudenaarde voor het lanceren van de 
Oudenaardebon; 
Overwegende dat de afspraken geformaliseerd dienen te worden; 
Gelet op het akkoord van het college van burgemeester en schepenen dd. 8 september 2014; 
BESLUIT: 
Artikel 1: Algemeen 
De stad Oudenaarde wenst de lokale economie te ondersteunen en impulsen te geven door het 
promoten en verkopen van een cadeaubon, verder genoemd de “Oudenaardebon”. 
Artikel 2 : Bedrag 
De Oudenaardebon wordt uitgegeven door het stadsbestuur van Oudenaarde heeft een waarde van 5 
euro, 10 euro of 25 euro. 
Artikel 3: Opmaak van de Oudenaardebon 
Elke bon bestaat uit twee luiken en is voorzien van een unieke alfanumerieke code, zowel op het deel 
bedoeld voor de handelaar als op het deel bedoeld voor de klant. Op het deel voor de klant staat 
eveneens een QR-code met link naar de website van de stad. De alfanumerieke codering maakt ook 
een beperkte opvolging mogelijk van het traject dat de Oudenaardebon aflegt. 
Artikel 4: Registreren als deelnemer 
Alle handelaars en horeca-uitbaters gevestigd op het grondgebied van Oudenaarde , in het bezit van 
een actief ondernemingsnummer en goederen en/of diensten aanbiedt aan particulieren, kunnen zich 
kosteloos inschrijven als deelnemer. 
Het inschrijven gebeurt via de dienst economie, met het daartoe bestemd formulier. Bij de inschrijving 
verklaart de handelaar of horeca-uitbater zich automatisch akkoord met het intern reglement. 
Wijzigingen (stopzetting deelname, adreswijziging, ander rekeningnummer ….) worden onmiddellijk 
schriftelijk doorgegeven  aan de dienst economie. 
Artikel 5: Procedure 
De stad int bij aankoop door de klant het betreffend bedrag. De bon wordt gedateerd op datum van 
aankoop en blijft één jaar geldig. Oudenaardebonnen die verkeerd ingevuld worden, worden 
onmiddellijk ontwaard en bijgehouden in een registratiesysteem. 
De klant kan de Oudenaardebon inwisselen in de winkels en horecazaken op het grondgebied van de 
stad.  
De handelaar kan de aanvaarde Oudenaardebonnen indienen bij de dienst economie, samen met een 
factuur ter waarde van het te innen bedrag. Het indienen moet gebeuren uiterlijk één maand na het 
verstrijken van de geldigheidsdatum van de Oudenaardebon. 
Het stadsbestuur verbindt zich ertoe elke factuur betreffende de Oudenaardebon binnen de 30 dagen af 
te handelen.  De Oudenaardebon kan niet ingewisseld worden voor cash geld. 
Onregelmatigheden kunnen gemeld worden bij de dienst Economie, Tussenmuren 17, 9700 
Oudenaarde, of telefonisch 055/33.51.67 en economie@oudenaarde.be 
Artikel 6: Toepassingen voor het stadsbestuur 



Het stadsbestuur kan zelf de Oudenaardebon gebruiken in het kader van haar subsidiepolitiek of voor 
het geven van attenties en geschenken. 
Artikel 7:Timing 
Dit reglement gaat in op 1 oktober 2014. 
Artikel 8: Betwistingen 
Het college van burgemeester en schepenen oordeelt over alle betwistingen en discussies, eventueel na 
het raadplegen van de Middenstandsraad. 


