Kadobon
Met de Ieperse kadobon kan je terecht bij een zestigtal handelaars in Ieper en
deelgemeenten. Het is het geschenk waarmee je vrienden en familie kunt verrassen en
ze bovendien de kans geeft om het prachtige Ieper te ontdekken.

Wat is er speciaal aan de Ieperse kadobon?
 Je kan hem partieel gebruiken: je kiest als consument zelf welk bedrag je in welke
handelszaak wil gebruiken (vb. 5euro bij de bakker, 13euro bij de slager en
32euro in jouw favoriete kledingzaak);
 Het gebruik is supersimpel: je geeft de kaart af aan de handelaar die hem scant,
het bedrag van jouw keuze invult en je bent klaar. Wil je nog even kijken welke
restwaarde er blijft? Druk dan op de iPad op 'kaart info' of controleer het
onderaan deze pagina door het ingeven van jouw kadobonnummer (8900Gx);
 De bon blijft één jaar geldig vanaf het moment van activatie: ruim voldoende dus
om de Ieperse handels- en horecazaken te ontdekken;
 De bon heeft een handig bankkaartformaat zodat je hem overal mee naartoe kan
nemen én benutten.

Je kan de Ieperse kadobon aankopen bij verschillende
fysieke punten:
 Onthaal AC Auris – Ter Waarde 1 – 8900 Ieper
 Dienst toerisme – Grote Markt 34 – 8900 Ieper
 Depuydt – Frenchlaan 23 – 8900 Ieper
 Spar Boezinge - Diksmuidseweg 374 - 8904 Boezinge
 Zonneroosje – Poperingseweg 166 – 8908 Vlamertinge
 Leroy-Vandewalle - Zillebeke-Dorp 38 - 8902 Zillebeke
Toch nog vragen over de Ieperse kadobon? Bekijk hier even eerst de vaakgestelde
vragen, of contacteer ons via ieper@joyn.be.

De Ieperse kadobon kan worden ingeruild bij een 60tal handelszaken in Ieper en deelgemeenten:
Ontdek de deelnemers aan de Ieperse kadobon

FAQ

Vanaf welk bedrag kan je een Ieperse kadobon kopen?
Het bedrag is volledig vrij te kiezen wanneer je hem koopt bij een fysiek verkoopppunt.
Let er natuurlijk op dat je niet te veel waarde op één Ieperse kadobon plaatst - het
risico bij verlies of diefstal...

Kun je de geldigheid van de Ieperse kadobon
verlengen?
Helaas niet, maar de Ieperse kadobon heeft een geldigheidsduur van één jaar.

Hoe raadpleeg je het resterend saldo van de Ieperse
kadobon?
Je kan dit consulteren op de iPad van een deelnemende handelszaak door op 'kaart
info' te drukken op het startscherm. Vind je de knop niet direct? Geen probleem, de
handelaar helpt je wel even! Je kan het resterend saldo of de vervaldatum ook
hieronder raadplegen op basis van de unieke cadeaubon code:
Controleer hier de waarde en vervaldatum van jouw cadeaubon
Het nummer van uw bon

Saldo opvragen

Volg ons

