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Londerzeelse Kadobon
Wat?
De Londerzeelse Kadobon is het ideale geschenk voor elke gelegenheid.
De Kadobon is een bon waarmee je kan winkelen bij de lokale
handelaars in Londerzeel, Malderen, Steenhuffel en Londerzeel SintJozef.
De Kadobon kan je inruilen bij de deelnemende handelaars van
de Londerzeelse Kadobon. Deze handelszaken kan je herkennen aan de
raamsticker in hun zaak, raadplegen via de Londerzeel-app en op Deelnemende handelaars aan de Londerzeelse
Kadobon - Cirklo Light.
De bon is beschikbaar op papier en/of digitaal via een QR-code.
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Kostprijs?
De Londerzeelse Kadobon is verkrijgbaar voor een bedrag van 5, 10, 25 en
50 euro.

Hoe aankopen?
Je kan de digitale Kadobon aankopen via de online webshop op Cirklo Light of in de Londerzeel-app. Je ontvangt
de bon in de bevestigingse-mail na je aankoop. De bon bestaat uit een QR-code die de door jou gekozen waarde
bevat.
Ontvang je de Kadobon liever in een papieren versie in een mooie feestenvelop? Dan kan je deze aankopen
bij de verkooppunten:
Onthaal van het Administratief Centrum
Bibliotheek Londerzeel
Bibliotheek Malderen
Via het e-loket onderaan deze pagina kunnen ondernemingen de papieren Kadobons op voorhand bestellen.
Dan liggen ze klaar aan het Onthaal van het Administratief Centrum na 1 werkweek.
Betalen kan cash of met Bancontact (niet in Bib Malderen).
Bij de handelaars die deelnemen aan de Londerzeelse Kadobon, kan je de bon niet aankopen.

Hoe inruilen?

Je koopt de Londerzeelse Kadobon aan in de webshop of bij een lokaal verkooppunt.
Elke Kadobon heeft een unieke QR-code. Doe je een aankoop en wil je betalen met de bon, dan kan dit door
deze QR-code te laten scannen.
Dat kan door jijzelf of de ontvanger van de bon via:
de bevestigingse-mail die je na je aankoop hebt ontvangen
een afdruk op papier van de bevestigingse-mail die je na je aankoop hebt ontvangen
de Londerzeel-app
Bij de aankoop wordt de QR-code gescand door de lokale handelaar. Het bedrag van de aankoop wordt
afgetrokken van het totale bedrag van de bon. Het resterende bedrag kan je later nog besteden, bij dezelfde of
een andere handelaar.
Voeg je de bon toe in de Londerzeel-app? Dan kan je op elk moment het resterende saldo raadplegen.
Elke aangesloten handelaar is verplicht een geldige Kadobon te aanvaarden, ook tijdens de soldenen eindejaarsperiode. Bij inruiling van de bon bij de deelnemende handelaar wordt het resterende bedrag
niet uitbetaald.
De Kadobonnen zijn 1 jaar geldig vanaf de datum van aankoop. De vervaldag staat op de bon bij de
uitgiftedatum.
Is de Kadobon ouder dan 1 jaar? Dan kan je deze niet meer gebruiken voor je aankopen. De Gemeente
Londerzeel betaalt de tegenwaarde ook niet terug.

Nog vragen?
Kijk zeker eens in de FAQ - Cirklo.

Dit project werd gerealiseerd met steun van de Provincie Vlaams-Brabant.

