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REGLEMENT M.B.T. 

ZANDHOVENSE KEREUZZE KAZO  

TER ONDERSTEUNING VAN DE 
ZANDHOVENSE ONDERNEMERS 

 

Artikel 1. 

Ingevolge de coronacrisis en de maatregelen genomen door de federale overheid 
moesten vanaf 12 maart 2020 vele Zandhovense ondernemers hun deuren sluiten. 
Het gemeentebestuur van Zandhoven voorziet ter ondersteuning van de lokale 
economie een aankoopbon. Deze bon krijgt de naam “KEREUZZE KaZo”. 

Dit reglement regelt de uitgifte en bijhorende modaliteiten van de aankoopbon. 

 
Artikel 2. 

De KEREUZZE KaZo is een betaalmiddel en heeft een waarde van 10 euro. De 
KEREUZZE KaZo is geldig tot en met de vervaldatum vermeld op de bon. Vervallen 

bonnen kunnen niet worden omgeruild noch door de aangesloten Zandhovense 
ondernemers worden aanvaard. 
De bon is inwisselbaar aan toonder voor de tegenwaarde van de gedane aankopen 

van goederen of diensten. Ze zijn bij het gemeentebestuur niet inwisselbaar voor 
contanten of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk. 
De KEREUZZE KaZo wordt niet vervangen in geval van verlies. 

 

Artikel 3. 

Elke inwoner van Zandhoven die ingeschreven is in de lokale bevolkingsregisters op 
het ogenblik van de bedeling, ontvangt één KEREUZZE KaZo van 10 euro. 

 
Artikel 4. 

Elke KEREUZZE KaZo heeft een unieke identificatiecode en vermeldt de 
geldigheidsdatum. 
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Artikel 5. 

Het gemeentebestuur draagt alle kosten voor het invoeren van de KEREUZZE KaZo 
zoals het drukken van de bon, publiciteit, affiches, …. 
Er worden geen kosten aangerekend aan de aangesloten ondernemers. 

 
Artikel 6. 

§ 1. Enkel ondernemers met hun uitbatingszetel(s) in Zandhoven en waarvan de 
activiteiten in hoofdzaak in Zandhoven plaatsvinden kunnen gebruik maken van de 
KEREUZZE KaZo. 

De aangesloten ondernemers zijn verplicht zich te registreren op de gemeentelijke 
website https://www.zandhoven.be/nieuws/kereuzze-kazo/. Door zich te registreren 

verklaren de aangesloten ondernemers akkoord te gaan met dit reglement. 
§ 2. Ondernemers die zich hebben ingeschreven, verbinden zich er toe om de 
aangeboden bonnen te aanvaarden. Zij kunnen deze enkel weigeren wanneer de 

echtheid van de bon in twijfel wordt getrokken. 
§ 3. Elke ondernemer beslist autonoom of hij al dan niet én op welke wijze 
(wisselgeld, tegoedbon, …) wil teruggeven op een KEREUZZE KaZo. 

§ 4. De lijst met aangesloten ondernemers wordt bekend gemaakt op de 
gemeentelijke website https://www.zandhoven.be/nieuws/kereuzze-kazo/ en door 
het aanbrengen van een affiche aan de zaak van de deelnemende ondernemer. 

De ondernemer gaat er mee akkoord dat de verwijzing naar én de gegevens van zijn 
handelszaak worden bekend gemaakt of verspreid via de hierboven vermelde 
kanalen. 

 
Artikel 7. 

De ontvangen aankoopbonnen dienen vóór 31 oktober 2020 bij de dienst Financiën 
van het gemeentebestuur te worden ingeleverd door gebruik van een formulier en 
worden binnen de maand na ontvangst uitbetaald door het gemeentebestuur op het 

door de ondernemer opgegeven bankrekeningnummer. 
 

Artikel 8. 

Uit de ingeleverde aankoopbonnen worden 100 HoReCa KaZo! cheques geloot met 
een waarde van 50 euro per cheque. Deze kunnen ingeruild worden bij de 
deelnemende Horecazaken in Zandhoven. 

 

Artikel 9. 

In geval van betwisting of discussies neemt het college van burgemeester en 

schepenen een gemotiveerde beslissing. 

 

https://www.zandhoven.be/nieuws/kereuzze-kazo/
https://www.zandhoven.be/nieuws/kereuzze-kazo/
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Artikel 10. 

Dit reglement treedt in werking op een door het college van burgemeester en 
schepenen te bepalen datum. 

 

Artikel 11. 

Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website. 
 


