REGLEMENT

Gemeenteraad van 25-03-2021

REGLEMENT BETREFFENDE DE UITGIFTE EN HET GEBRUIK VAN DE T-BON

Art. 1
Teneinde de lokale economie te ondersteunen, geeft de stad Tienen een waardebon uit. Deze bon krijgt de
naam T-bon. Dit reglement regelt de uitgifte en de bijhorende modaliteiten van de T-bon.
Art. 2
De T-bon heeft een waarde van 10, 20 en 50 euro.
Art. 3
De T-bon is geldig tot en met 31 december 2021. De vervaldatum op de bon vermeld, wordt derhalve
verlengd tot 31 december 2021. Bonnen vervallen na deze datum kunnen niet omgeruild worden en evenmin
worden aanvaard door de aangesloten ondernemers of ondernemingen.
Art. 4
§ 1 De T-bon is inwisselbaar aan toonder voor de tegenwaarde van de gedane aankopen van goederen of
diensten. Hij is niet inwisselbaar tegen contanten of een ander betaalmiddel. §2 De T-bon mag gebruikt
worden voor verschillende aankopen bij verschillende aangesloten ondernemers of ondernemingen. §3 Indien
de waarde van het aangekochte product lager zou zijn dan de waarde van de bon, blijft, dankzij de unieke
identificatiecode van elke bon, de restwaarde behouden. De aangesloten ondernemer of onderneming mag
geen contanten teruggeven. §4 De T-bon kan gebruikt worden in combinatie met andere aankoop- of
kortingbonnen. §5 Vervallen bonnen kunnen niet worden omgeruild. De bon wordt evenmin vervangen in
geval van verlies, diefstal of beschadiging.
Art. 5
§ 1 De bon kan aangekocht worden zonder beperking van het totale aankoopbedrag door natuurlijke
personen, verenigingen, openbare en private instellingen en bedrijven. §2 De bon kan aangekocht worden via
de webshop van de stad Tienen of in de streekshop. Na betaling wordt de bon via e-mail verstuurd of aan de
koper afgegeven.
Art. 6
§1 De T-bon kan enkel aangeboden worden bij de ondernemers of ondernemingen die deelnemen aan het
concept van de T-bon. §2 Deelname is enkel mogelijk mits de ondernemer of onderneming - een natuurlijke
persoon of rechtspersoon is die respectievelijk als zelfstandige ondernemer of als onderneming ingeschreven
is in de Kruispuntbank voor Ondernemingen voor activiteiten die als voorwerp kleinhandel, horeca of
dienstverlening hebben, met uitzondering van vrije beroepen en warenhuizen, -hun zaak op het grondgebied
van Tienen uitbaten; en -zich aanmeldt via een inschrijvingsformulier op de website van de stad Tienen. §3 De
deelname aan het concept van de Tibo is gratis voor de deelnemende ondernemer of onderneming. De stad
draagt alle kosten verbonden aan het maken, uitgeven en uitbetalen van de T-bon. §4 Wijzigen de gegevens
van de ondernemer of onderneming of wenst hij niet meer deel te nemen aan het concept, dient hij dit
schriftelijk mee te delen aan de stad.
Art. 7
Na betaling met de T-bon bij de deelnemende ondernemer of onderneming ontvangt hij de terugbetaling van
deze bon door de stad.

Art. 8
Door de aanvraag in te dienen, verklaren de ondernemers of ondernemingen zich akkoord met R E G L E M E
N T -de bepalingen van onderhavig reglement; -de verwijzing naar én de bekendmaking van de gegevens over
hun zaak op de stedelijke website.
Art. 9
De stad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de producten of diensten die worden
aangekocht met de T-bon, noch aangesproken worden tot voldoening van de rechten voorzien in de artikelen
1649bis-octies van het burgerlijk wetboek. Evenmin kan de stad aansprakelijk gesteld worden voor misbruik
van de bonnen. De deelnemende ondernemer of onderneming dient er zelf over te waken dat hij geen
vervalste bonnen aanvaardt.
Art. 10
In geval van betwisting of discussie over de toepassing van onderhavig reglement neemt het college van
burgemeester en schepenen een gemotiveerde beslissing.
Art. 11
De ondernemer of onderneming die deelneemt aan het concept van de T-bon, dient de T-bonnen die voor zijn
zaak werden verkocht tot 31 december 2021 te aanvaarden.

