Nevelebon

Reglement van 26 september 2017 aangaande de Nevelebon
Algemeen
Artikel 1
Dit reglement regelt de uitgifte van de Nevelebon.
Hoofdstuk 1. Lay-out en waarde van de Nevelebon
Artikel 2
Paragraaf 1
Elke Nevelebon krijgt een uniek nummer, wordt voorzien van een droogzegel en wordt op de
dag van de aankoop voorzien van de uitgiftedatum. De Nevelebon is uitgerust met een
systeem om fraude tegen te gaan.
Paragraaf 2
De Nevelebon is voor de gebruiker één jaar geldig vanaf de uitgiftedatum. Na het verstrijken
van deze termijn heeft de Nevelebon geen waarde meer.
Paragraaf 3
De Nevelebon heeft één afscheurstrook voor de verkopende handelaar.
Hoofdstuk 2. De Nevelebon als betaalmiddel
Artikel 3
De Nevelebonnen hebben een waarde van 10,00 euro, 25,00 euro en 50,00 euro.
Artikel 4
De Nevelebonnen met een waarde van 50,00 euro mogen enkel uitgegeven worden door
het gemeentebestuur van Nevele voor aangelegenheden in het kader van haar
subsidiepolitiek of voor het geven van attenties zoals vermeld in artikel 18, 19 en 20, zie verder
in dit reglement.
Artikel 5
Een Nevelebon kan enkel ingewisseld worden bij de deelnemende winkels, handelaars en
horeca op het grondgebied van de gemeente. Verder in het reglement benoemd onder de
verzamelnaam “handelaren”.
Artikel 6
De Nevelebon kan niet ingewisseld worden voor cash geld en moet in éénmaal
gespendeerd worden.
Artikel 7
Een Nevelebon kan niet ingewisseld worden voor aankopen bij gemeentelijke diensten.
Artikel 8
Paragraaf 1
De aankoop van de Nevelebon kan op diverse locaties in de gemeente, namelijk: in het
gemeentehuis, het toeristisch infopunt en in zes verkooppunten (in elke deelgemeente één).
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-

toeristisch infopunt (Bibliotheek Landegem);

-

gemeentehuis (Nevele);

-

De Rotonde (Nevele);

-

De Korenbloem (Vosselare);

-

Bioflora (Poesele);

-

De Spar (Merendree);

Paragraaf 2
De verkooppunten kenmerken zich door ruime openingsuren en een goede bereikbaarheid.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over eventueel bijkomende
verkooppunten, nà advies van de Raad voor Lokale Economie. Verder in het reglement
worden deze handelaren benoemd onder de verzamelnaam “verkooppunten”.
Nevelebonnen die verkeerd ingevuld worden, worden aan de balie van het gemeentehuis
ontwaard en bijgehouden in een registratiesysteem.
Het verlies of de diefstal van Nevelebonnen wordt door de verkooppunten gemeld aan de
balie van het gemeentehuis en de volgnummers worden bijgehouden in een
registratiesysteem. Deze bonnen zullen niet uitbetaald worden. De deelnemende handelaars
worden op de hoogte gesteld om de Nevelebon met het desbetreffende volgnummer niet
te aanvaarden.
Hoofdstuk 3. Deelnemende handelaars
Artikel 9
Paragraaf 1
Iedere handelaar die opgenomen is in het KBO op het grondgebied van de gemeente
Nevele kan deelnemen aan deze doorlopende actie.
Door deelnemer te worden van de Nevelebon gaat de handelaar akkoord met de
bepalingen opgenomen in dit reglement.
De deelnemende handelaar bezorgt het gemeentebestuur daartoe een volledig ingevuld
inschrijvingsformulier, zoals in bijlage geviseerd, waarmee hij uitdrukkelijk de algemene
voorwaarden aanvaardt.
Ingeval van betwisting neemt het college van burgemeester en schepenen een
gemotiveerde beslissing.
Paragraaf 2
Enkel deelnemende handelaars mogen de Nevelebon aanvaarden en krijgen de
tegenwaarde terugbetaald door het gemeentebestuur van Nevele.
Paragraaf 3
Handelaars die zich hebben ingeschreven, engageren zich om de aangeboden
Nevelebonnen te aanvaarden. Zij kunnen deze enkel weigeren wanneer de echtheid van de
bon in twijfel wordt getrokken of wanneer de geldigheidsduur verstreken is.
Paragraaf 4
De deelnemende handelaars zullen bekend gemaakt worden door:
1/

vermelding op de gemeentelijke website www.nevele.be;

2/
het aanbrengen van een label in de vorm van een sticker op een goed zichtbare
plaats bij de handelaar (sticker wordt door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld).
Paragraaf 5
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Iedere handelaar is vrij om zich op eender welk moment uit te schrijven uit de lijst van
deelnemende handelaars. Dit dient schriftelijk te gebeuren aan het college van
burgemeester en schepenen, Cyriel Buyssestraat 15, 9850 Nevele, eventueel vergezeld met
een laatste terugbetalingsformulier, zoals in bijlage geviseerd, en de betreffende
Nevelebonnen.
Hoofdstuk 4. De handelaren: de verwerking en uitbetaling van de Nevelebon
Artikel 10
De handelaar dient het ingevulde terugbetalingsformulier in, zoals in bijlage geviseerd,
samen met de Nevelebonnen, uiterlijk drie maanden nà het verstrijken van de
geldigheidsdatum van de Nevelebon. Nà het verstrijken van deze geldigheidstermijn vervalt
het recht op terugbetaling.
Hoofdstuk 5. De verkooppunten: de verwerking en uitbetaling van de Nevelebon
Artikel 11
Paragraaf 1
De verkooppunten beginnen met tien stuks van 10,00 euro en tien stuks van 25,00 euro als
“startgeld”, in totaal 350,00 euro. Externe verkooppunten ondertekenen een document, in
bijlage geviseerd, waarin ze erkennen dat ze dit “startgeld” gekregen hebben en verbinden
zich ertoe dit terug te betalen op het ogenblik dat ze niet meer als verkopende handelaar
willen optreden.
Paragraaf 2
De verkooppunten houden de afscheurstrookjes bij van de verkochte bonnen en noteren
hierop de datum van verkoop.
Paragraaf 3
De verkooppunten dienen tussentijdse afrekeningen op te maken en dit telkens op het einde
van de oneven maanden januari, maart, mei, juli, september en november van ieder
kalenderjaar.
Voor het opmaken van de tussentijdse afrekening gebruiken de verkooppunten het sjabloon,
zoals in bijlage geviseerd, dat ter beschikking gesteld wordt door het gemeentebestuur van
Nevele.
De tussentijdse afrekening geeft een overzicht van de verkochte Nevelebonnummers en de
te ontvangen gelden en wordt samen met de afscheurstrookjes en het geld overgemaakt
aan het gemeentehuis.
Artikel 12
Paragraaf 1
Als vergoeding voor de geleverde dienst door de verkooppunten, wordt er op jaarbasis een
bedrag uitbetaald à rato van 2 % van de totaalsom aan verkochte Nevelebonnen.
Paragraaf 2
De verkooppunten maken voor de uitbetaling van deze vergoeding een factuur op gericht
aan het gemeentebestuur van Nevele. Het factuurbedrag stemt overeen met 2 % à rato van
de totaalsom aan verkochte Nevelebonnen, aangevuld met de BTW.
Artikel 13
Indien het verkooppunt het geld niet/niet tijdig doorgeeft aan het gemeentebestuur zal het
gemeentebestuur nà twee schriftelijke aanmaningen, waarvan één aangetekend, een
boete hiervoor geven.
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Artikel 14
De boete wordt verstuurd veertien dagen nà het aangetekend schrijven en bedraagt het
dubbele van de waarde van de desbetreffende Nevelebon(nen).
Artikel 15
Indien andere fraude vastgesteld wordt, wordt na 14 dagen een boete ter waarde van het
dubbele van de waarde van de schade aangerekend aan het verkooppunt.
Artikel 16
De verkooppunten verklaren zich akkoord met de werkwijze voor het verhandelen van de
Nevelebon zoals beschreven in dit reglement en ondertekenen hiervoor een overeenkomst,
zoals in bijlage geviseerd, met het gemeentebestuur van Nevele.
Hoofdstuk 6. Aankopen van Nevelebonnen op factuur
Artikel 17
Het aankopen van Nevelebonnen waarvoor een factuur moet afgeleverd worden kan vanaf
tien stuks en enkel in het gemeentehuis.
Hoofdstuk 7. Toepassingen voor het gemeentebestuur
Artikel 18
Het gemeentebestuur van Nevele kan zelf de Nevelebon gebruiken in het kader van haar
subsidiepolitiek of voor het geven van attenties binnen de daartoe beschikbare kredieten.
Artikel 19
Voor het geven van allerlei attenties (bijvoorbeeld: voor geleverde prestaties aan het
gemeentebestuur, …) kan/kunnen eveneens (een) Nevelebon(nen) worden uitgereikt. De
totaalwaarde zal bepaald worden door het college van burgemeester en schepenen, mits
een gemotiveerde beslissing en mag per begunstigde en per kalenderjaar maximum 250,00
euro bedragen.
Artikel 20
Paragraaf 1
Aan inwoners die hun huwelijksjubileum vieren zullen Nevelebonnen worden toegekend, als
volgt:
totaalwaarde:
- voor een gouden bruiloft (50 jaar):

130,00 euro

- voor een diamanten bruiloft (60 jaar):

190,00 euro

- voor een briljanten bruiloft (65 jaar):

250,00 euro

- voor een platina bruiloft (70 jaar):

250,00 euro

- Voor een radium bruiloft (75 jaar):

250,00 euro

Paragraaf 2
De totaalwaarde van de Nevelebonnen uitgereikt naar aanleiding van een huwelijksjubileum
zal opgesplitst worden in schijven van 50,00 euro en de restwaarde wordt verder bijgepast.
Artikel 21
Het gemeentebestuur zal al het mogelijke doen om aan de verplichtingen te voldoen, maar
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een vertraging of niet plaatsvinden van een
levering die voortvloeit uit omstandigheden buiten zijn wil, zoals stakingen,
werkonderbrekingen, natuurrampen of andere gebeurtenissen die de productie van de
Nevelebon verhinderen.
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Artikel 22
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de
producten of diensten die werden geleverd nà betaling met de Nevelebon.
Artikel 23
Het gemeentebestuur kan te allen tijde beslissen om geen Nevelebon meer uit te delen. De
Nevelebonnen in omloop zullen in dat geval nog behandeld worden conform de geldende
afspraken.
Slotbepalingen
Artikel 24
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 november 2017.
Artikel 25
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.
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