STAD NIEUWPOORT
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 24 FEBRUARI
2022.
Rik Lips: Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Frans Lefevre, Ann Gheeraert: Schepenen;
Patricia Markey-Deconinck, Karin Debruyne Vancoillie, Adina Counye, Wim Demeester, Eddy Louwie,
Matthias Priem, Arnel Lemaire, Jo Rousseau, Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote,
Bill Vermeylen, Johan Vanblaere: Raadsleden;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur
Openbare Zitting
3. REGLEMENT CADEAUKAART
De Raad,
Gelet op art. 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 27 mei 2020 houdende
de gunning van de uitvoering van het impulsprogramma aan de firma CCV Lab;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 14 december 2021
betreffende de goedkeuring gunning cadeaukaartmodule en verlenging loyaltymodule aan de firma
CCV Lab;
Gelet op het advies van de Lokaal Economische Raad;
Gelet op het MJP 2020-2025;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 1 februari 2022 houdende
de goedkeuring van het reglement van de cadeaukaart;
Overwegende dat de invoering van een cadeaukaart als actie opgenomen werd in het MJP 20202025;
Overwegende dat het noodzakelijk is om een reglement op te maken voor de cadeaukaart;
Overwegende dat alle handelaars aangeschreven zullen worden om te kunnen deelnemen aan de
cadeaukaartmodule;
Overwegende dat voorgesteld wordt om de cadeaukaart te lanceren eind april, op het nieuwe
shoppingevent in Nieuwpoort-bad en daar een lanceringscampagne en lanceringsactie aan te
koppelen. Hiervoor zal een apart voorstel worden gedaan naar het college van burgemeester en
schepenen;
Overwegende dat voorgesteld wordt om het reglement voor de cadeaukaart goed te keuren;
BESLUIT:
Art.1.

19 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Het reglement voor de cadeaukaart als volgt goed te keuren:

Artikel 1: Algemeen
-

De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel overige gebruiksvoorwaarden zijn te
vinden op www.ikkoopinnieuwpoort.be.

Artikel 2: Geldigheid en waarde
-

De cadeaukaart is één (1) jaar na datum uitgifte geldig. Na de vervaldatum kan deze niet meer
worden gebruikt.
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-

De cadeaukaart kan bij uitgifte worden opgewaardeerd minimaal met € 5,00 en maximaal tot
€ 150,00.

Artikel 3: Voorwaarde
-

De cadeaukaart wordt het hele jaar aanvaard, ook tijdens de uitverkoop en/of op afgeprijsde
artikelen.

Artikel 4: Uitbetaling
-

Uitbetaling door Stad Nieuwpoort aan de acceptant vindt maandelijks plaats.

-

De acceptant betaalt geen maandelijkse kosten om bij de cadeaukaart van de stad Nieuwpoort
aangesloten te zijn.

-

De acceptant betaalt geen percentage van de bestede cadeaukaartwaarde welke wordt
verrekend met de uitbetaling.

Artikel 5: Werking
-

-

Art.2.

Iedere cadeaukaart is voorzien van een unieke nummercode, een QR-code en een
magneetstrook en wordt slechts éénmaal verstrekt.
De cadeaukaart is uitsluitend inwisselbaar ter zake van aankopen bij deelnemende
acceptanten.
Voor gebruik van de cadeaukaart en is het noodzakelijk om de CCV Connect app te
downloaden. Voor gebruik van de app is een wifi verbinding nodig en een organisatie account.
Naast het gebruik via de CCV Connect app kan een acceptant de cadeaukaart ontwaarden via
een terminal die werkt met het Ctap protocol in combinatie met de magneetstrook. Indien
gebruik gemaakt wordt van de magneetstrook, vallen de transactiekosten ten laste van de
acceptant.
Cadeaukaarten of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld. Indien de klant niet het
volledige bedrag van zijn cadeaukaart spendeert bij aankoop, blijft het resterende bedrag
beschikbaar op de kaart. Zo hoeft er nooit geld terug gegeven te worden.
Alle deelnemende acceptanten worden vermeld op de deelnamelijst
www.ikkoopinnieuwpoort.be.
De deelnamesticker van de cadeaukaart dient duidelijk en zichtbaar voor het publiek
aangebracht te worden op de etalage of op de voordeur.
Het ontwerp van de cadeaukaart blijft eigendom van de Stad Nieuwpoort.
Het is niet toegestaan de cadeaukaart en of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te
ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking). Iedere (poging tot)
fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik
van de cadeaukaart wordt ontzegd.
Het is niet toegestaan de cadeaukaart op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële
doeleinden en/of andere doeleinden, anders dan waarvoor deze is uitgegeven.
Opzegging van de cadeaukaart dient schriftelijk (per mail aan economie@nieuwpoort.be) te
gebeuren.
Bij faillissement of verhuizing buiten het grondgebied van stad Nieuwpoort en haar
deelgemeenten, wordt de deelname gestopt.
De voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. De acceptant wordt daarvan tijdig
via mail op de hoogte gebracht. Blijft acceptant na het ingaan van de wijzigingen de
cadeaukaart gebruiken, dan worden de gewijzigde voorwaarden geaccepteerd.
Deze overeenkomst wordt aangegaan met de stad Nieuwpoort als contractpartij.
Kennis van dit besluit te geven aan de dienst lokale economie, de dienst toerisme, de
financiële dienst, LER, de Nieuwpoortse handelaars, CCV en de wd. financieel directeur.

De Algemeen Directeur
Benoit Willaert

Namens de Gemeenteraad:
De Voorzitter
Rik Lips
Nieuwpoort, 24 februari 2022
Voor eensluidend afschrift:
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De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Benoit Willaert

Rik Lips
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