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Word ook partner van cadeaubon Valkenburg
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Bonnummer:

Voor deelnemende bedrijven en aanvullende informatie zie:
www.veelzijdigvalkenburg.nl  en www.citychimp.nl.  

Deze cadeaubon ter waarde van  is inwisselbaar bij de € 20

deelnemende bedrijven in de Gemeente Valkenburg aan de Geul.

De cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld en is 2 jaar geldig na 

datum van uitgifte (zie onder).  

Datum van uitgifte:

Deze cadeaubon is tot stand gekomen in samenwerking met onze partners:  

Concept ontwerp achterzijde cadeaubon Valkenburg

� 20
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Met het doel de betrokkenheid van de lokale ondernemer in onze 
gemeente te versterken, gaat CityChimp BV de samenwerking aan 
met de Gemeente Valkenburg a/d Geul. Door het uitbreiden van de
cadeaubon functie, komen er meer bonnen in omloop en krijgen 
ook de inwoners en niet inwoners de mogelijkheid om een 
cadeaubon te kopen. Juist omdat er in onze gemeente zo'n veelzijdig 
aanbod is aan winkels, horeca en diensten, is de bon een superleuk 
cadeau om te geven, maar ook om zelf te ontvangen. Met de 
cadeaubon van Veelzijdig Valkenburg maak je altijd iemand blij!
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Jouw bedrijfslogo op 1250 cadeaubonnen

Jouw actievoucher bijgevoegd bij de cadeaubon

Jouw bedrijfslogo op alle communicatiemiddelen

Extra naamsbekendheid via website en social media

Promotiepakket partner 

Veelzijdig Valkenburg cadeaubon

� 25
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CADEAUBON
VEELZIJDIG

VALKENBURG

Deze cadeaubon is tot stand gekomen in samenwerking met onze partners:  

FEESTJE?

Versterk je betrokkenheid met de lokale ondernemer

De bonnen zijn momenteel te verzilveren bij meer dan 100 bedrijven in Valkenburg. Door de raamstikkers van 
Veelzijdig Valkenburg - zichtbaar bij deelnemende bedrijven – kun je direct zien waar de bon inwisselbaar is. Alle 
deelnemende bedrijven staan vermeld op de bijgevoegde lijst. De verkoop van de cadeaubonnen is digitaal mogelijk 
via de webshop of op locatie bij een van de deelnemende verkooppunten binnen de Gemeente Valkenburg. De 
bonnen vertegenwoordigen een waarde van € 10,- en € 25,-.

DOE MEE! en stimuleer de lokale verkoop

De acceptant krijgt bij inname van de cadeaubon van 
Veelzijdig Valkenburg de volle 100% van zijn verkoop 
uitbetaald. Dit in tegenstelling tot acceptatie van andere 
cadeaukaarten, hier betaald de acceptant tot wel 10% 
provisie kosten over de kaartwaarde én tevens betaalt 
hij ook nog eens eenmalig aansluitkosten! Gezien de 
kosten die gepaard gaan met het verwezenlijken van de 
cadeaubonnen van Veelzijdig Valkenburg - denk aan 
financiële, administratieve zaken en marketing – zijn wij op 
zoek naar partners.Hier staat natuurlijk wel wat tegenover, als partner bieden wij jou een attractief promotiepakket aan.

Partner pakketprijs € 612,50 excl. BTW.   
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