
Overeenkomst tot toetreding Kontichbon online

Tussen: Gemeente Kontich 
En: de handelsonderneming hieronder nader bepaald en hierna genoemd de ‘handelaar’.

Contact persoon:

Telefoon: Fax:

Informatie handelaar

Vennootschapsvorm:

Commerciële naam:

Wettige vertegenwoordiger:

Adres:

Postcode:

BTW n°:

Functietitel:

Gemeente:

Functietitel:

GSM:

Naam v.d. bank:

IBAN n°: Bic/Swift:

Ontwaardingsmethode

Deelname aan Kontichbon online: GRATIS

Ontwaarding via de website ( kontich.talkabout.vlaanderen )

De handelaar dient de digitale Kontichbon onmiddellijk te ontwaarden bij ontvangst 
door deze online te deactiveren in het persoonlijk dashboard op het Talk About webplatform.

Gegevens wettige vertegenwoordiger

Naam & voornaam:

Datum:

Plaats:

Vermeld:

Handtekening:

Gelezen en goedgekeurd

De handelaar verklaart zich akkoord me de deelnemingsvoorwaarden van de 
Kontichbon online (z.o.z.)

 kontichbon@kontich.be  03/ 450 78 74kontich.talkabout.vlaanderen

Gefeliciteerd!
Vanaf heden kunnen mensen ook in
uw zaak terecht met een online 
aangekochte Kontichbon!

Uw login gegevens

E-mailadres:



DEELNEMINGSVOORWAARDEN DIGITALE KONTICHBON 
ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED 

Deze deelnemingsvoorwaarden zijn van toepassing op elke handelaar die toetreedt als deelnemende  

handelaar aan de DIGITALE KONTICHBON die wordt gecommercialiseerd door gemeente Kontich. Talk 

About zorgt voor de exploitatie en ondersteuning van het platform dat toelaat om de gemeentelijke ca-

deaubon te digitaliseren ten behoeve van de deelnemende handelaars. De Kontichbon is een initiatief van 

het gemeentebestuur Kontich.   

ARTIKEL 2 – TOETREDING 

Inschrijven als handelaar verloopt uitsluitend via het gemeentebestuur. Toetreding als deelnemende han-

delaar is gratis. De inschrijvingsdocumenten kan de handelaar online terugvinden op de website van Talk 

About Kontich. ( Inschrijvingsformulier in te vullen en te bezorgen aan het gemeentebestuur Kontich, Ge-

meenteplein 1, 2550 Kontich of digitaal kontichbon@kontich.be ). Het gemeentebestuur is zelf verantwoor-

delijk voor de activatie van de DIGITALE KONTICHBON. De handelaar kan pas de DIGITALE KONTICHBON 

aanvaarden en ontwaarden, zodra hij voldoet aan de voorwaarden en vanaf het moment dat de  ontwaar-

dingsmethode geactiveerd werd. 

ARTIKEL 3 – VERKOOP VAN DE DIGITALE KONTICHBON 

Gemeente Kontich beheert een online platform waarbij de klant een DIGITALE KONTICHBON aankoopt en 

deze ofwel automatisch na betaling via e-mail schenkt aan een door de klant aangeduide begunstigde, 

ofwel met een printer afdrukt om persoonlijk af te geven aan de begunstigde. De DIGITALE KONTICHBON 

is beschikbaar in bedragen van € 10 en € 25. Iedere KONTICHBON die online verkocht wordt, bevat een 

uniek nummer en wordt op de dag van de aankoop voorzien van een uitgiftedatum. De DIGITALE KON-

TICHBON is voor de gebruiker één jaar geldig na uitgiftedatum. Na het verstrijken van deze termijn heeft 

de cadeaubon geen waarde meer. Talk About en het gemeentebestuur Kontich zijn niet aansprakelijk, 

indien de klant een foutief e-mail adres van de begunstigde invoert. Bovendien dragen Talk About en het 

gemeentebestuur geen enkele verantwoordelijkheid, indien de KONTICHBON na verzending al dan niet 

toevallig in handen van een derde valt.  

ARTIKEL 4 – AANVAARDING EN TERUGGAVEPLICHT 

Deelnemende handelaars die bij hun inschrijving kozen om de DIGITALE KONTICHBON te aanvaarden, 

moeten deze aanvaarden als betaalmiddel. Enkel deelnemende handelaars die hebben gekozen voor het 

aanvaarden van de DIGITALE KONTICHBON mogen DIGITALE KONTICHBONNEN aanvaarden en krijgen de 

tegenwaarde terugbetaald door het gemeentebestuur Kontich.  

ARTIKEL 5 – ONTWAARDING EN CONTROLE GELDIGHEID 

De handelaar  dient de DIGITALE KONTICHBON onmiddellijk bij ontvangst te ontwaarden door deze online 

te deactiveren. De numerieke code moet gevalideerd worden op de website kontich.talkabout.vlaanderen 

via het beheerplatform voor de deelnemende handelaars van Talk About. De verantwoordelijkheid voor het 

valideren van de DIGITALE KONTICHBON ligt bij de handelaar. 

De handelaar draagt het risico voor aanvaarding van ongeldige DIGITALE KONTICHBONNEN. De handelaar 

kan de geldigheid van de DIGITALE KONTICHBON controleren door de uitgiftedatum en de numerieke 

code te verifiëren. Een DIGITALE KONTICHBON die bij verificatie de melding geeft van een ongeldige vali-

datie, is ongeldig en mag niet worden aanvaard als betaalmiddel. Een ongeldige DIGITALE KONTICHBON 

geeft geen recht op terugbetaling door Talk About of het gemeentebestuur. 

Iedere ontwaarde DIGITALE KONTICHBON wordt bij de validatie automatisch geregisterd door Talk About. 

De handelaar kan steeds via zijn persoonlijk profiel op kontich.talkabout.vlaanderen zijn gevalideerde DIGI-

TALE KONTICHBON bekijken. 



ARTIKEL 6 – UITBETALING 

De handelaar krijgt de waarde van de verkochte DIGITALE KONTICHBONNEN, na validatie, het bedrag op 

zijn rekening gestort, volgens de modaliteiten vastgelegd door Gemeente Kontich. Gemeente Kontich stort 

dit bedrag op het rekeningnummer dat de handelaar opgaf bij zijn inschrijving. De handelaar kan zijn re-

keningnummer wijzigingen door een schriftelijk verzoek te richten tot het gemeentebestuur, ondertekend 

door een bevoegd persoon. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor om van de aan de hande-

laar toekomende betalingen het bedrag in te houden van ongeldig beschouwde transacties (zoals bijvoor-

beeld deze die werden verricht zonder naleving van contractuele bepalingen, die niet geautoriseerd waren, 

frauduleus zijn, ...).  

ARTIKEL 7 - KOSTPRIJS  

Toetreding als deelnemende handelaar is gratis.  

ARTIKEL 8 – BEHANDELING EN WIJZIGING VAN DE GEGEVENS 

De door de handelaar verschafte persoonlijke gegevens worden geregistreerd in een database. De ge-

meente Kontich en Talk About zullen deze gegevens enkel maar gebruiken in het kader van hun relaties 

met de handelaar en voor statistische doeleinden. De gegevens zullen, behoudens in de gevallen nood-

zakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst, in geen geval aan derden worden meegedeeld. De 

handelaar kan, op schriftelijk verzoek, gratis een kopie bekomen van de geregistreerde gegevens die hem 

aanbelangen. Verkeerde gegevens zullen verbeterd worden op verzoek van de handelaar. Wanneer de 

gegevens van de handelaar, zoals vermeld op het inschrijvingsformulier wijzingen of wanneer de zaak om 

welke reden dan ook wordt stopgezet, dient de handelaar het gemeentebestuur hiervan onmiddellijk te 

verwittigen.  Wijzigingen van rekeningnummer en commerciële benamingen dienen steeds schriftelijk 

aangevraagd te worden. 

ARTIKEL 9 – GEBREKEN

Indien de handelaar een defect kan aantonen van functionering van een informaticatoepassing of ont-

waardingsmethode bij verwerking van de DIGITALE KONTICHBON, zal hij dit zo snel mogelijk melden aan 

Gemeente Kontich.

ARTIKEL 10 - FRAUDE 

De handelaar zal alle voorzorgen nemen om elke fraude met de DIGITALE KONTICHBON en /of het ont-

waardingssysteem te voorkomen en zal deze onmiddellijk stoppen zodra ze werd ontdekt. De handelaar 

verbindt er zich toe onmiddellijk gemeente KONTICH te verwittigen zodra een fraude wordt vermoed of 

ontdekt in verband met de betrokken DIGITALE KONTICHBONNEN en/of het ontwaardingssysteem, en 

volle medewerking te verlenen voor de opheldering ervan.  

ARTIKEL 11 - AANSPRAKELIJKHEID 

Gemeente Kontich behoudt zich het recht voor de acceptatie en behandeling van het ontwaardings-

systeem te schorsen, zonder opzeg noch vergoeding, om de integriteit en veiligheid van het systeem te 

waarborgen. Ook zal Gemeente Kontich de dienstverlening tijdelijk kunnen onderbreken omwille van ver-

beteringen, aanpassingen of onderhoud. Gemeente Kontich zal de handelaar hiervan zo snel en zo gepast 

mogelijk verwittigen. Gemeente Kontich is niet verantwoordelijk voor rechtstreekse en onrechtstreekse 

schade, zoals bv verlies van cliënteel of zakencijfer. Gemeente Kontich draagt geen enkele verantwoorde-

lijkheid voor schade veroorzaakt na beëindiging van de overeenkomst.  

Talk About en het gemeentebestuur zijn niet verantwoordelijk voor de goederen of diensten die de klant 

betaalt met de DIGITALE KONTICHBON. 

ARTIKEL 12 – UITSCHRIJVEN, UITSLUITING EN BEËINDIGING VAN DE DIENSTVERLENING 

Het staat iedere handelaar vrij op eender welk moment zich uit te schrijven uit de lijst van deelnemende 

handelaars DIGITALE KONTICHBON. Dit dient schriftelijk te gebeuren aan het college van burgemeester en 

schepenen, Gemeenteplein 1 , 2550 Kontich. 

Gemeente Kontich kan de handelaar zonder opzeg en zonder schadevergoeding uitsluiten of schorsen als 

deelnemende handelaar van de DIGITALE KONTICHBON in volgende gevallen: 



- bij grove overtredingen van de deelnemingsvoorwaarden, bedrog of fraude

- bij herhaaldelijke nalatigheden of overtredingen van de overeenkomst na daartoe schriftelijk te zijn 

aangemaand;

- als de handelaar failliet werd verklaard, bij overlijden of onder toezicht staat ingevolge bescherming 

tegen schuldeisers.

Gemeente Kontich kan te allen tijde beslissen om geen DIGITALE KONTICHBONNEN meer uit te geven. De 
DIGITALE KONTICHBONNEN in omloop zullen in dat geval nog behandeld worden conform de geldende 
afspraken met het gemeentebestuur. Gemeente Kontich kan ten allen tijde beslissen om het ontwaar-
dingssysteem stop te zetten met onmiddellijke ingang. 


