Vanaf 15 december aanstaande geeft de gemeente de Cadeaubon Veelzijdig Valkenburg uit. Deze
bon wordt door de gemeente cadeau gegeven en kan verzilverd worden bij u, onze lokale
ondernemers. In deze mail vindt u alle informatie over dit initiatief en hoe u kunt deelnemen.
Wat is een Cadeaubon Veelzijdig Valkenburg?
Een Cadeaubon Veelzijdig Valkenburg is een waarde-cheque van 25 euro met een uniek nummer. De
cadeaubonnen worden door de gemeente cadeau gegeven aan onder andere jubilarissen en
personeel. De ontvanger kan deze bon inwisselen bij deelnemende ondernemers die vooraf JA
gezegd hebben tegen hun deelname.
Waarom een Cadeaubon Veelzijdig Valkenburg?
Dit initiatief is tot stand gekomen omdat wij de lokale ondernemer in onze gemeente willen steunen,
zeker in deze coronatijd. Maar niet alleen daarom, ook omdat wij vinden dat er in onze gemeente
zo’n veelzijdig aanbod is aan producten en diensten dat mensen die zo’n cadeau krijgen, die met alle
plezier in Valkenburg aan de Geul kunnen besteden!
Welke ondernemer kan aan de Cadeaubon deelnemen?
Alle ondernemers kunnen aan deze cadeaubon deelnemen. Van cafetaria tot sterrenrestaurant, van
hotel tot camping, van elektrozaak tot dierenwinkel, van supermarkt tot speciaalzaak en van Schin op
Geul tot Berg en Terblijt. In principe kan dus elke ondernemer uit de hele gemeente zich bij ons
aanmelden.
Hoe lang is de Cadeaubon geldig?
De cadeaubon is één jaar geldig. Op de desbetreffende cadeaubon staat de vervaldatum vermeld.
Wij willen de ontvanger hierdoor aanmoedigen de Cadeaubon Veelzijdig Valkenburg zo snel mogelijk
te besteden bij deelnemende ondernemers.
Vanaf wanneer worden de cadeaubonnen verstrekt?
Vanaf 15 december worden de cadeaubonnen verstrekt, vooralsnog voor een periode van één jaar.
Aan de hand van bevindingen van u en degenen die van de bon gebruik maken, wordt na deze
periode bezien of dit initiatief al dan niet in dezelfde opzet wordt verlengd. In principe worden de
eerste bonnen uitgegeven als een kleine Kerstgedachte voor een aantal mensen.
Hoe meld ik me aan als deelnemer?
Hierbij de link naar het aanmeldformulier: www.valkenburg.nl/cadeaubon
Vul uw gegevens in en verstuur het formulier, dan zorgen wij voor de rest. Meldt u zich aan vóór 10
december? Dan staat u met zekerheid op de eerste versie van de deelnemerslijst. Deze publiceren
wij op onze websites www.valkenburg.nl en www.veelzijdigvalkenburg.nl en ook zullen we de lijst
voegen bij de Cadeaubonnen die we uitgeven.
Hoe declareer ik een ontvangen Cadeaubon Veelzijdig Valkenburg?
Elke Cadeaubon Veelzijdig Valkenburg heeft een waarde van € 25 en een uniek nummer. Op onze
website www.valkenburg.nl en www.veelzijdigvalkenburg.nl kunt u een declaratieformulier
Cadeaubon Veelzijdig Valkenburg vinden. Vul de benodigde gegevens in en verstuur het formulier
uiterlijk binnen 5 dagen na afloop van elke maand per mail naar info@valkenburg.nl. onder
vermelding van Declaratie Cadeaubon Veelzijdig Valkenburg. Als u alle benodigde gegevens correct
invult, dan zullen wij het gedeclareerde bedrag uiterlijk de 20e van iedere maand op uw rekening
overmaken. De geïnde cadeaubonnen worden door u bewaard en indien wenselijk voor ons ter
inzage gelegd.

Waar kan ik meer informatie vinden over dit initiatief?
Meer informatie kunt u straks vinden op onze website www.valkenburg.nl en onze speciale
ondernemerswebsite www.veelzijdigvalkenburg.nl.
Wij hopen u door middel van deze brief voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw aanmelding
graag tegemoet.
Als iets in deze brief niet duidelijk is, vraag dan om uitleg bij John Wauben, tel. 06-53773705, of stuur
een e-mail naar j.wauben@valkenburg.nl.

