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Reglement Waregembon

I. Algemene bepalingen
Artikel 1. Algemeen
De stad Waregem wenst de lokale economie te ondersteunen en impulsen te geven door het promoten en
verkopen van een cadeaubon verder genaamd de Waregembon.
Artikel 2. Bedrag van de Waregembon
De Waregembon heeft een waarde van 5 euro, 10 euro of 25 euro.
Andere coupures kunnen bepaald worden door het Schepencollege binnen de definiëring van ‘dagelijks
bestuur’.
Artikel 3. Opmaak van de bon
Elke bon krijgt een uniek nummer dat vermeld wordt op de verschillende luiken. Deze nummering laat de
opvolging toe van het traject dat de Waregembon aflegt en maakt een controle op de geldigheid mogelijk.
Artikel 4. Procedure
4.1. De aankoop van de Waregembon gebeurt in de stadswinkel. De stad int het betreffende bedrag. De bon
wordt gedateerd op het moment van de verkoop en de bon blijft 1 jaar geldig. Waregembonnen die
verkeerd ingevuld worden, of verkeerd gedrukt werden, worden onverwijld aan de balie ontwaard en
bijgehouden in een registratiesysteem.
4.2. De klant kan de Waregembon inwisselen in de winkels op het grondgebied van de stad. Winkels kunnen
vrij beslissen al dan niet de Waregembon te aanvaarden als betaalmiddel.
4.3. De handelaar kan de aanvaarde Waregembonnen inwisselen in de stadswinkel en in de
deelgemeentehuizen. Deze inwisseling moet gebeuren uiterlijk drie maand na het verstrijken van de
geldigheidsdatum van de Waregembon. Aan de balie van de stadswinkel en de deelgemeentehuizen
wordt de Waregembon ontwaard.
4.4. Elke 15e en elke 30e van de maand worden de verschuldigde bedragen van de door de handelaars
ingeleverde Waregembonnen gestort op het rekeningnummer van de handelaar. De Waregembon kan
niet ingewisseld worden voor cash geld.
Artikel 5. Toepassingen voor de stad
5.1. Het stadsbestuur kan zelf de Waregembon gebruiken in het kader van haar subsidiepolitiek of voor het
geven van attenties.
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5.2. In het kader van dagelijks bestuur krijgt het college van burgemeester en schepenen de machtiging om
de Waregembon te gebruiken tot een maximum bedrag van 250 euro.
Artikel 6. Timing
Dit reglement gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2012.
Artikel 7.
Het college van burgemeester en schepenen oordeelt over alle betwistingen en discussies.
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