
Gemeentelijk reglement inzake het uitgeven en verkopen van 

KUKADObonnen 
 

 
Artikel 1 algemeenheden 

De gemeente Kuurne wil, in samenwerking met de Gemeentelijke 
Handelscommissie, de lokale economie ondersteunen en helpen uitbouwen door 

het uitgeven en verkopen van cadeaubonnen, verder genaamd Kukadobonnen. 
 

Artikel 2 bedrag Kukadobon 

De Kukadobon is een betaalmiddel en heeft een waarde van 5 euro, 10 euro, 20 
euro of 50 euro. 
 

Artikel 3 kenmerken Kukadobon 

Elke bon krijgt een uniek nummer en een blinddruk. Het uniek nummer heeft 
onder andere volgende doelstellingen: nagaan welk traject de bon aflegt, interne 

en externe controle voor het inwisselen van de bonnen,… 
 
Artikel 4 procedure 

4.1 de aankoop van de bonnen gebeurt in: 

 Het gemeentehuis 
 Vrijetijdsdienst 

 Bibliotheek 
 
De gemeente int het betreffende bedrag. De bon wordt gedateerd op het 

moment van de verkoop en is 1 jaar geldig. Bonnen die verkeerd ingevuld 
worden of verkeerd gedrukt werden, worden onverwijld aan het verkooppunt 

ontwaard en bijgehouden in het registratiesysteem (Excel). 
 

4.2 de klant/inwoner kan de Kukadobon inwisselen bij elke Kuurnse handelaar. 
 
4.3 de handelaar kan de aanvaarde Kukadobonnen terugbezorgen aan gemeente 

Kuurne, dienst lokale economie (secretariaat), Marktplein 9, 8520 Kuurne. De 
bonnen moeten vergezeld zijn van het bijhorende uitbetalingformulier (te 

verkrijgen via de website (www.kuurne.be/kukadobon) en op het gemeentehuis). 
Deze inwisseling moet gebeuren uiterlijk 6 maanden na het verstrijken van de 
geldigheidsdatum. De bonnen zullen op de dienst lokale economie (secretariaat) 

ontwaard worden. 
 

Voorbeeld: persoon X koopt op het gemeentehuis een Kukadobon aan op 1 
januari 2018, op de bon zal als uitgifte datum staan 01/01/2018. Handelaar Y 
krijgt hem in handen op 23 april 2018. De handelaar heeft de tijd tot 30/06/2019 

om de bon binnen te brengen op het gemeentehuis (1 jaar geldigheidsduur bon+ 
termijn van 6 maand). 

 
4.4 1x per maand worden de verschuldigde bedragen gestort op het 
rekeningnummer van de handelaar vermeld op het uitbetalingsformulier. De 

Kukadobon kan niet ingeruild worden voor cash geld. 
 

 

http://www.kuurne.be/kukadobon

