OUD >>> NIEUW

Best Bijzonder Bon wordt Cadeaubon Best!
Beste ondernemer,
De Best Bijzonder Bon bestaat in verkorte zin al sinds 2012 sinds vorig jaar is de Best Bijzonder Bon
beschikbaar zonder einddatum, maar met een geldigheid o.b.v. de datum van uitgifte. Dit jaar krijgt
de bon een andere vorm maar het doel blijft hetzelfde.
Ruim 3 jaar geleden is het idee ontstaan om ook het jaarlijkse mantelzorgcompliment in de vorm van de
Best Bijzonder Bon te schenken. Het CMBest heeft zich hiervoor hard gemaakt om te zorgen dat deze
omzet in Best blijft. En het is gelukt!
Er worden bonnen van € 25,- en € 15,- en € 10,- uitgegeven.

Wij gaan ervan uit dat u ook enthousiast bent om dit jaar (weer) mee te doen! Mocht u willen
deelnemen of heeft u nog vragen? Graag even melden bij het secretariaat, secretariaat@cmbest.nl.
HOE WERKT HET?

Dit initiatief is bedoeld om bezoekers aan te trekken en de bestedingen bij Bestse ondernemingen te
stimuleren.
LET OP:
•
•
•
•
•

U doet mee, tenzij u zich actief afmeldt bij secretariaat@cmbest.nl
De waarde van de bon is € 10,-, € 15,- of € 25,De bon is 1x te besteden en niet voor contant geld inwisselbaar, u geeft ook geen wisselgeld
Te besteden tot 2 jaar na uitgifte datum
Het bestede bedrag kunt u eenvoudig terugvorderen.

Terugvorderen bestedingen
Het Centrummanagement Best draagt de zorg voor het per omgaande storten van de bestedingen bij
alle winkeliers en ondernemers in Best die aan deze actie deelnemen. U dient de ingevulde
waardebon, voorzien van uw stempel of bedrijfsgegevens en handtekening met daaraan bevestigd
een kassabon (met BTW) en een ingevuld declaratieformulier in te leveren. We hebben één van deze
bijlagen nodig voor de uiteindelijke BTW berekening.
• Zorg voor volledig en juist ingevulde gegevens.
• Maak voor uw eigen administratie een kopie van wat u gedeclareerd heeft.
LET OP: De bon is slechts 1 x te besteden en niet inwisselbaar voor contant geld!

OUDE STICKER eraf!

NIEUWE STICKER erop!

Er komt een lijst met deelnemers op de website www.beleefbest.nl/cadeaubon en alle deelnemende
winkels, recreatie en horeca zijn te herkennen aan bovenstaande raamsticker. Zo worden ontvangers
van de bon geïnformeerd waar de bon te besteden is.
Let op: Heeft u bovenstaande raamsticker nog niet ontvangen of beschikt u nog over een sticker die
er anders uitziet? Dan vragen wij u om dit ons te laten weten via secretariaat@cmbest.nl, zodat we u
de nieuwste sticker kunnen toesturen.
PLANNING
• Vanaf maandag 6 december – wordt de cadeaubon uitgereikt.

Wij hopen op veel enthousiaste (nieuwe) klanten voor u als ondernemer!
Mocht u nog vragen hebben over de Cadeaubon en het terugstorten van bestedingen dan kunt u
mailen naar secretariaat@cmbest.nl of bellen naar 0499-391185

