Kado-cheque
Waardebon

Een waardebon als handig alternatief
én een geknipt cadeau voor heel wat
unieke gelegenheden.
www.veurnekado.be
Alle redenen zijn goed
om naar Veurne te komen.

Concreet bruikbaar bij de leden van de
vereniging die instemden met de werkwijze en dit vanaf half november 2015.

Geschenkbonnen zijn méér dan ooit in trek. Voor velen is zo’n bon een handig alternatief voor een moeizame of haastige zoektocht naar het geknipte cadeau.
De geschenkbon die bruikbaar is bij meerdere lokale handelaars (leden
Veurne Toe koer) biedt immers heel wat voordelen!
Wij willen als vzw in de eerste plaats de lokale handel stimuleren. De koopkracht van de inwoners wordt zo in stad Veurne en z’n deelgemeente gehouden, wat leidt tot meer tewerkstelling en toegevoegde waarde.
In middelgrote gemeenten en steden spreekt men toch al snel van een jaarlijkse omzet van enkele honderduizenden euro’s !
Die extra zuurstof is heel welkom in tijden van een sterk veranderend detailhandelslandschap waarbij de lokale handel onder druk staat.
De geschenkbonnen zullen enerzijds aangeboden worden op vaste verkoopplaatsen alsook via een volledig digitaal systeem (online verkoop
website). Via de website zullen alle aangesloten handelaars ook uitgebreid
worden voorgesteld.

Hoe meer deelnemende handelaars, hoe interessanter en sneller dit concept
een succes kan worden. Hoe meer kopers de stad doorkruisen naar mogelijke
koopwaaWaarom cadeaucheque?

Een cadeau-cheque of een waardebon van
Veurne Toe koer biedt heel wat voordelen.
Een systeem van geschenkbonnen is vanzelfsprekend in de eerste plaats een
goede zaak voor de deelnemende handelaars (en bij uitbreiding horecaondernemers, dienstverleners,...).
Een cadeaubon heeft eerst en vooral een bindende factor. De consument zal dit budget lokaal besteden, in plaats van naar een ander winkelgebied te trekken.
Daarnaast kan zo een bon ook een wervend karakter krijgen. Een consument kan zo voor de eerste keer een winkel bezoeken, waarna het aan de
handelaar is om hem te verleiden voor een volgende bezoek.
Tot slot blijkt uit verschillende onderzoeken dat er bij de besteding van een
geschenkbon regelmatig sprake is van overbesteding. De aankoop beperkt
zich niet altijd tot het geschonken bedrag. Deze extra bestedingen vormen een
bijkomend voordeel voor de handelaar.

Voordelen voor inwoners
én consumenten
Doordat een cadeaubon in verschillende winkels kan besteed worden, is het
een mooi geschenk om te geven én te krijgen. De brede keuze maakt dat de
ontvanger van de bon niet gedwongen wordt tot een aankoop in één
welbepaalde winkel waar hij zijn gading niet steeds vindt.
De geschenkbonnen zijn eenvoudig en vlot beschikbaar.
Bij meerdere verkooppunten en via een website, is het een ideaal last-

minute geschenk. Vlak voor een feestje kan de schenker online snel een bon
afdrukken.
Tot slot is de cadeaubon een voorbeeld van een korte keten. Zowel de aankoop als de besteding verloopt lokaal. Doordat verre verplaatsingen vermeden worden, vormt dit lokaal verhaal een duurzaam alternatief voor bonnen
die enkel kunnen besteed worden in soms veraf gelegen winkels.

Interessant voor de
vele handelszaken
Individuele consumenten zijn dan wel het eerste doelpubliek, ook bedrijven kunnen interesse hebben voor de cadeaucheques of waardebonnen. Afhankelijk
van de gelegenheid en de begunstigde voor wie de bon bestemd is, is een
geschenkbon fiscaal voordelig. (relatiegeschenk, eindejaarsfeesten, eervolle onderscheiding, pensionering, speciale gelegenheden,...)

Interessant
voor Veurne
Het stadsbestuur kan het goede
voorbeeld geven door ook zelf de geschenkbonnen te gebruiken als het een
geschenk geeft aan bv. jubilarissen,
nieuwkomers of het eigen personeel, of
als het bestuur een prijs geeft voor een
wedstrijd/tombola van b.v. een vereniging.
Niet alleen geeft het stadsbestuur een
ruimere bekendheid aan de geschenkbon, het ondersteunt ook zelf rechtstreeks de lokale handelaars.
Het staat buiten kijf dat de cadeaucheques een sterk instrument zijn
in een sterk detailhandelsbeleid.

Een betaaltablet op de toonbank
maakt het waardebonnensysteem
vlot toegankelijk en biedt nog meer
mogelijkheden in de toekomst.

Er kan ook extra commercieel
én informatief gecommuniceerd worden met de klant.

Drager en technologie
Drager = plastic bankkaart
Technologie
Naast de drager (plastic bankkaart) maken we vervolgens gebruik van de
technologie die gebruikt word om een geschenkbon uniek te maken en/of te
kunnen ontwaarden.
Alfanumerieke code
De meest eenvoudige wijze om een bon te kunnen herkennen is een code
bestaande uit cijfers en/of letters. Door de code te verifiëren kan nagegaan
worden of een bon (nog) geldig is.
QR code
De QR code is de recentere tweedimensionale variant van de klassieke barcode. Doordat alle handelaars over een tablet zullen beschikken zal de QR code
gemakkelijk kunnen gelezen worden.

Verkoop & presentatie
De verkoop zal op verschillende locaties plaatsvinden. We maken hierbij een
onderscheid tussen bemande en online verkooppunten. Het hoeft geen betoog dat het succes van een kadobon sterk bepaald wordt door de beschikbaarheid van de bon. Een goede keuze en een mix van verkooppunten met
maximale openingsuren is daarom cruciaal.
Bemande verkooppunten :
dienst Toerisme / verkoop bij meerdere handelaars opstarten bij een
5-tal leden/bestuursleden vzw
Online verkoop
Kampioen van de beschikbaarheid is een online verkooppunt.
Op elk moment kan een klant van om het even waar een kadobon aankopen.
Deze zal aangeboden worden op onze website waar particulieren en/of bedrijven via alle beschikbare betaalmogelijkheden kadobonnen kunnen bestellen
(maestro, overschrijving, visa,…)
Verpakking/ontwerp/levering
De kadobonnen worden in een mooie gepersonaliseerde enveloppe meegegeven of opgezonden per post. Men kan ook kiezen voor een meer luxueuse
verpakking (mits meerbetaling).
De kadobonnen zullen naargelang de periode van het jaar een ander ontwerp
meekrijgen (kerstdagen, Pasen,…) De levering kan per post, afhaling bij verdeelpunten, of print-at-home voor lastminute aankopen.
Ontwaarding
Een kadobon wordt niet alleen gekocht. De gelukkige ontvanger zal zijn kadobon op een gegeven moment gebruiken bij een handelaar. De bon moet dan
ontwaard worden, opdat niet twee keer dezelfde waarde kan benut worden.
De ontwaarding gebeurt op eenvoudige wijze via de tablet die de handelaar GRATIS ter beschikking krijgt.
De kadobon werkt degressief. Wanneer de kadobon bv een waarde heeft
van €50 en je koopt een brood van €2,20, zal dit bedrag automatisch van de
€50 in mindering worden gebracht. Zo zal de kadobon nog een waarde van
€47,80 hebben. Er kunnen gemakkelijk kleine aankopen gedaan worden met
de kadobon.
Vervaldatum
De kadobon heeft een vervaldatum van 1 jaar vanaf datum van aankoop.

De Kadobon
Indien de consument beschikt over een smartphone, zal hij via de app van
Veurne Toe koer kunnen zien welk bedrag nog op zijn kadobon staat,
wat de vervaldatum is, alsook de historiek van iedere aankoop (bedrag, plaats
en datum). Indien de consument niet beschikt over een smartphone, kan
hij bij de deelnemende handelaars van Veurne Toe koer zijn kaart laten
inscannen op de tablet. Ook via de site kunnen alle gegevens worden
opgevraagd.
Uitbetaling en beheer
Veurne Toe koer zal instaan voor de wekelijkse uitbetaling en het beheer van
het systeem. De handelaar krijgt het volledig bedrag gestort op zijn rekening.
(bv indien hij een kadobon aanvaardt van €50, wordt de €50 volledig doorgestort).
Communiceren via de tablet op de toonbank
De tablet kan ook drager zijn van specifieke informatie over evenementen van
de dienst toerisme & cultuur Veurne alsook commerciële boodschappen van
de eigen zaak bevatten. Beide boodschappen worden gecoördineerd door de
vzw.
Promotie
Elke productlancering gaat gepaard met de nodige promotie. Dit geldt ook
voor deze geschenkbon. Heel wat gemeenten hebben aangetoond dat een
goed uitgekiende promotie snel tot een succesvol verhaal kunnen leiden.

Waardebon voor bedrijven
Afhankelijk van de gelegenheid en de begunstigde,
is de kadobon fiscaal voordelig.
De kadobonnen moeten een beperkte looptijd hebben en mogen aan de
ontvanger niet in contant geld worden uitbetaald. Ze mogen enkel worden
ingeruild bij de ondernemingen of handelaars die vooraf een akkoord hebben
gesloten met de uitgever van de kadobonnen (Veurne Toe koer).
Het fiscaal voordeel kan benut worden in twee verschillende situaties.

A. De geschenkbon als geschenk voor de werknemer.

Voor alle onderstaande gevallen geldt een vrijstelling van de sociale lasten.
n Eindejaarsfeesten
Maximumbedrag per jaar per werknemer (incl. BTW)
€35 + €35 / kind ten laste
Geschenken in de vorm van geschenkbonnen zijn 100% fiscaal aftrekbaar, als
ze een totaal bedrag van €35/jaar/werknemer en €35/jaar/elk kind ten laste
van deze werknemer niet overschrijden en toegekend worden n.a.v. het Sinterklaasfeest, Kerstmis of Nieuwjaar.
Regelgeving
KB van 11 juli 2003 tot vervanging van art. 19, paragraaf 2, 14e, van het KB
van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
n Eervolle onderscheiding
Maximumbedrag per jaar per werknemer (incl. BTW)
€105 per dienstjaar (min. €105, max. €875)
Geschenken in de vorm van geschenkbonnen die aan de werknemer worden
overhandigd wanneer hij een eervolle onderscheiding ontvangt zijn 100% fis-

caal aftrekbaar als ze een totaal bedrag van €105 per jaar per werknemer niet
overschrijden.
Regelgeving. Idem (zie eindejaarsfeesten)
n Pensionering
Maximumbedrag per werknemer (incl. BTW)
35€ per dienstjaar (min. €105, max. €875)
Geschenken in de vorm van geschenkbonnen die aan een werknemer worden
overhandigd ter gelegenheid van zijn pensionering zijn 100% fiscaal aftrekbaar
als ze een bedrag van €35 niet overschrijden per volledig dienstjaar dat de
werknemer bij de betrokken werkgever in dienst is en met een totaal bedrag
van tenminste €105 en maximum €875.
n Huwelijk of wettelijk samenwonen
Maximumbedrag per jaar per werknemer (incl. BTW) > €200
100% fiscaal aftrekbaar & RSZ-vrijstelling
n Anciënniteit (25 of 35 jaar)
Maximumbedrag per jaar per werknemer (incl. BTW)
1x maandelijks brutoloon, resp. 2x maandelijks brutoloon
Niet fiscaal aftrekbaar, wel RSZ-vrijstelling
n Speciale gelegenheden (verjaardag bedrijf, evenementen, …)
Geringe waarde, zijnde max. €50
Niet fiscaal aftrekbaar, wel RSZ - vrijstelling
Regelgeving
Circulaire Ci.RH.242/554.090 (AOIF 28/2002) dd. 16.12.2002

B. De geschenkbon als relatiegeschenk
Maximumbedrag per jaar (incl. BTW)
Indien minder dan € 125 / jaar / begunstigde: geen fiscale fiche en 50% fiscaal
aftrekbaar
Indien meer dan € 125 / jaar / begunstigde: fiscale fiche (281.50, met vermelding van het bedrag en de begunstigde) en 100% fiscaal aftrekbaar
Let op:
De schenker kan weliswaar de kost voor 100% aftrekken, de ontvanger van de
bon wordt wel belast op de waarde van de bon! Wat niet erg geapprecieerd zal
worden.
Bijkomend: indien de fiche niet wordt ingevuld, is de geschenkbon niet aftrekbaar (en de mogelijkheid tot een bijkomende boete).
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