GESCHENKKAART - REGISTREREN ALS DEELNEMENDE HANDELAAR

Gegevens van de onderneming
Naam van de zaak _________________________________________________________________
Adres __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Tel en/of gsm ____________________________________________________________________
E-mailadres _____________________________________________________________________
Website _________________________________________________________________________
Ondernemingsnummer ____________________________________________________________
Bankrekeningnummer _____________________________________________________________
Openingsuren ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Omschrijving/aard onderneming ____________________________________________________
________________________________________________________________________________

Gegevens contactpersoon (INDIEN ANDERS)
Naam en voornaam contactpersoon __________________________________________________
E-mailadres ______________________________________________________________________
Adres ___________________________________________________________________________
Tel en/of gsm ____________________________________________________________________
Verklaring
Ik verklaar dat mijn onderneming voldoet aan de gestelde voorwaarden.
Ik wens deel te nemen aan de MHZ-geschenkkaartactie en verklaar mij akkoord met de bepalingen
in het reglement geschenkkaart.
Je vindt de voorwaarden om deel te nemen aan de geschenkkaart in het reglement (pdf) van de
geschenkkaart dat je kan downloaden op www.middenstandsraad-hz.be
Handtekening en datum:

GESCHENKKAART - REGISTREREN ALS DEELNEMENDE HANDELAAR

REGLEMENT

Wie kan deelnemen?

Alle handelaars die voldoen aan volgende voorwaarden:
- de onderneming is in het bezit van een ondernemingsnummer;
- de handelszaak is gevestigd in Heusden-Zolder;
- de handelaar gaat ermee akkoord dat de verwijzing naar en de gegevens van zijn handelszaak mee
opgenomen worden in de lijst van deelnemende handelszaken en zijn zaak mee wordt gepromoot;
Door registratie verklaart de handelaar zich akkoord met de deelnemingsvoorwaarden.

Hoe inschrijven, uitschrijven en wijzigen van gegevens?
Een handelaar schrijft zich in door het inschrijvingsformulier ingevuld en ondertekend te bezorgen aan
dienst lokale economie, Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder; economie@heusden-zolder.be

Moet ik betalen om deelnemende handelaar te zijn ?
De handelaar gaat ermee akkoord om de deelnameprijs aan de actie(bedrag en rekeningnr) te betalen en
jaarlijks te vernieuwen;

Hoe herken ik een geschenkkaart?
Op iedere geschenkkaart staat een logo van MVHZ met diepdruk. Zonder diepdruk is dit geen geldige kaart.

Geldigheid van de kaart?
De geschenkkaart is voor de klant/koper één jaar geldig vanaf de aankoopdatum. De vervaldatum wordt op
de voorzijde van de geschenkkaart gezet. Handelaars mogen geen vervallen bonnen aanvaarden.

Hoe word ik herkend als deelnemende handelaar ?
Een lijst met deelnemende handelaars is verkrijgbaar bij aankoop van de geschenkkaart bij de
verkooppunten. De deelnemende handelaars worden vermeld op de website of je kan de lijst downloaden
op www.middenstandsraad-hz.be
Elke deelnemende handelaar ontvangt een duidelijk herkenbare raamsticker die aangebracht kan worden
op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats.

Moet er geld teruggegeven worden op de geschenkkaart?
Het wordt aan de handelaar zelf overgelaten of hij al dan niet teruggeeft op een geschenkkaart. Het staat
hem vrij om de manier waarop hij dit doet te bepalen. Op de kaarten wordt vermeld dat het niet verplicht
is om terug te geven op de bonnen. Het is dus niet de bedoeling om de geschenkkaart in te wisselen tegen
geld.

Wanneer krijg ik mijn geld?
Na inlevering van de geschenkkaarten met luik A bij de dienst lokale economie, Heldenplein 1, 3550
Heusden-Zolder, wordt de tegenwaarde zo snel mogelijk op het door de handelaar doorgegeven
rekeningnummer.

Waar kan ik terecht met mijn vragen ?
Het mailadres voor alle vragen rond de geschenkkaart is economie@heusden-zolder.be

