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Gemeentelijke geschenkbonnen
Wat is de geschenkbon Hechtel-Eksel?
Dit is een bon, uitgegeven door het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel in samenwerking met
de handelaars van Hechtel en Eksel. Je hebt er ter waarde van €5, €10 of €20, die als
betaalmiddel kunnen dienen bij de deelnemende handelszaken uit Hechtel en Eksel.
Hoe gaat het in zijn werk?
Deze bon is te koop in het vrijetijdsloket in het gemeentehuis. Je kiest zelf tussen €5, €10, €20 of
combinaties ervan. Deel A en B moeten nog aan elkaar vastgehecht zijn, anders heeft de bon
geen waarde. De geschenkbon is geldig tot één jaar na aankoop van de bon.
Geniet ervan!
Van brasserie tot kapsalon, van frituur tot tankstation, je kan er terecht met jouw geschenkbon.
Want het is toch ontzettend handig dat je kan winkelen in eigen gemeente!
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