MECHELENBON – REGLEMENT DEELNEMERS
1. ALGEMEEN
De Mechelenbon wordt uitgegeven door de stad Mechelen. Met deze
Mechelenbon kan je terecht in een groot aantal handels- en horecazaken,
musea, cultuurcentra en ander vrijetijds-aanbod in Mechelen.
De bon kan door iedereen worden aangekocht bij UiT in Mechelen (Hallestraat
2-6 te Mechelen).
De cadeaubon is verkrijgbaar voor een bedrag van 5 euro, 10 euro en 20 euro.
2. REGISTREREN ALS DEELNEMER
Wie ?
Alle handelaars en horeca-uitbaters, vrijetijdspartners, cultuurspelers
gevestigd op het grondgebied van de stad Mechelen kunnen zich inschrijven
als deelnemer.
Hoe inschrijven, uitschrijven en wijzigen van gegevens?
Inschrijven als deelnemer kan via de dienst economie, Uit in Mechelen of via
een e-formulier op www.mechelen.be.
Uitschrijven of gegevens wijzigen kan via de dienst economie of UiT in
Mechelen.
Na inschrijving ontvangt u het reglement in tweevoud. Eén exemplaar bezorgt
u aan de dienst economie of Uit in Mechelen, gedateerd en ondertekend terug.
Na ondertekening wordt u opgenomen als deelnemer.
Kostprijs deelnemer?
Gratis
Hoe word ik herkend als deelnemer?
Iedereen die de Mechelenbon koopt, krijgt een lijst van deelnemers. De lijst
wordt up-to-date gehouden op de website van de stad. Je ontvangt een vignet
dat je aan je etalage of kassa kan hangen.
3. AANVAARDEN VAN MECHELENBON
Hoe herken ik een valse bon
Op de zijkant van de bon en op de afscheurstrook voor de handelaars is een
uniek nummer/barcode vermeld. Op elke bon is aan de voorzijde de
vervaldatum gedrukt. Op de bon staat een hologram. Bij twijfel contacteer je
Uit in Mechelen.
Geldigheid van de bon
De Mechelenbon is voor de klant/koper één jaar geldig vanaf de
aankoopdatum. De uitgiftedatum wordt gedrukt op de voorzijde van de
Mechelenbon. Deelnemers mogen geen vervallen bons aanvaarden.
Teruggeven op een Mechelenbon
Als het bedrag van de aankoop lager is dan het bedrag van de cadeaubon,
mag de deelnemer wisselgeld of een waardebon teruggeven. Dit is echter geen
verplichting.

4. WAT MET ONTVANGEN MECHELENBON
Waar kan ik terecht?
De Mechelenbon kan je afleveren bij de dienst economie of UiT in Mechelen.
Bij het inleveren van de Mechelenbon worden alleen de volledige bons zonder
het afscheurstrookje aanvaard (dat mag je afscheuren en zelf houden voor
administratieve doeleinden).
De deelnemer ontvangt bij afgifte van de bons een ontvangstbewijs.
Hoe krijg ik mijn geld?
Na inlevering van de bons stort de stedelijke financiële dienst de tegenwaarde
binnen de 2 maanden op het door u doorgegeven rekeningnummer.
Hoe lang kan ik een bon inwisselen?
Elke bon is één jaar lang geldig na uitgiftedatum. Na de vervaldatum van de
bon heeft de deelnemende handelaar nog 3 maanden de tijd om de
Mechelenbon in te wisselen. Let op: het is niet de bedoeling dat de deelnemer
de Mechelenbon nog aanvaardt na de vervaldag. 3 maanden na de
vervaldatum wordt de Mechelenbon niet meer terugbetaald!
Meer info
Dienst economie:
T: 015/29.80.25
E: centrummanagement@mechelen.be
UiT in Mechelen:
T: 015/29.76.56
E: uit@mechelen.be
Voor ontvangst en akkoord,

(datum + handtekening)

