
INNINGSPROCEDURE HANDELSHART HERENTALS CADEAUCHEQUES 
1. Als handelaar ontvangt u de Handelshart Herentals Cadeaucheques als betaalmiddel. De HH-cheques 

bestaan uit 2 stroken waarbij de vervaldatum is genoteerd. U moet als handelaar steeds de vervaldatum 
controleren!  Cheques worden drie (3) maanden na de vervaldag niet meer aanvaard tot uitbetaling.

2. Binnen de drie (3)  maanden na de aankoop/ontvangst in uw winkel,  brengt u de HH-cheques binnen bij 
het stadsloket van het administratief centrum (of bij de dienst toerisme) tegen ontvangstbewijs.  Het 
ontvangstbewijs vindt u online op de website van de stad en moet u zelf aanvullen.  De rechterstrook van 
de HH-cheque (de kleinste) houdt u zelf bij voor uw boekhouding en eventueel als controlebewijs.

3. Uitzonderlijk kan u de HH-cheques aangetekend opsturen aan het administratief centrum, hierbij gaat u er 
dan wel mee akkoord dat de telling door de administratie gebeurt en dat deze telling definitief is.

4. De uitbetaling van de HH-cheques aan de handelaars gebeurt door de stad één maal per maand. De 
cheques die vóór de 10de van de maand binnengebracht zijn, worden nog dezelfde maand uitbetaald. 
Cheques die na de 10de van de maand afgegeven worden, zullen in de volgende maand uitbetaald worden.

5. Als de gegevens van uw zaak veranderen of bij het stopzetten van uw zaak moet u dit onmiddellijk 
doorgeven aan de financiële dienst van de stad via info@herentals.be.

Stadsloket - Augustijnenlaan 30 - 2200 Herentals 
Op afspraak na telefoon (014/28.50.50) en vanaf 1 februari 2020 gewoon online via afspraak
- MAANDAG: van 9 tot 12u 
- DINSDAG: namiddag
- DONDERDAG: namiddag
- VRIJDAG: namiddag

Dienst Toerisme - Grote Markt 35 - 2200 Herentals 
Openingsuren
- DINSDAG tem VRIJDAG: van 9 tot 12u, van 13u30 tot 16u
- ZATERDAG: van 10 tot 14u

Lokale Economie stad Herentals 
info@handelshart.be 
Annemie Van Gestel - 014/28.50.50

MEMO

WAARDE: €5 € 5

€
 5 €
 5

Handtekening:

V.u. Handelshart Herentals (EVA), Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Begunstigde:

Aangeboden door:

Geldig tot:   

Deze cadeaucheque is geldig t.e.m. 

bovenstaande datum en niet inwisselbaar 

tegen geld. U kan met deze cheque in 

Herentals terecht bij alle winkels die lid zijn 

van vzw Thals, de handelaarsvereniging. Zij 

hebben het label ‘Handelshart Herentals 

Cadeaucheque’ zichtbaar uithangen. 

Een volledige lijst van de handelaars is te 

bekijken op www.helemaalherentals.be of 

kan je ophalen in de kantoren bij Toerisme 

Herentals “‘t Schaliken”, Grote Markt 35 te 

Herentals. Deze cheque is enkel geldig met 

aangehechte controlestrook.

Deze controlestrook is 

enkel bedoeld bij uitgave 

in het verkooppunt.
Deze cheque is enkel geldig 

met aangehechte strook. 

Deze strook wordt door 

de handelaar afgescheurd 

wanneer u uw cheque gaat 

opkopen bij één van de 

handelaars.

CONTROLESTROOK € 5
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WAARDE: €10
€ 10

€
 1

0

€
 1

0

Handtekening:

V.u. Handelshart Herentals (EVA), Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Begunstigde:

Aangeboden door:

Geldig tot:   

Deze cadeaucheque is geldig t.e.m. 

bovenstaande datum en niet inwisselbaar 

tegen geld. U kan met deze cheque in 

Herentals terecht bij alle winkels die lid zijn 

van vzw Thals, de handelaarsvereniging. Zij 

hebben het label ‘Handelshart Herentals 

Cadeaucheque’ zichtbaar uithangen. 

Een volledige lijst van de handelaars is te 

bekijken op www.helemaalherentals.be of 

kan je ophalen in de kantoren bij Toerisme 

Herentals “‘t Schaliken”, Grote Markt 35 te 

Herentals. Deze cheque is enkel geldig met 

aangehechte controlestrook.

Deze controlestrook is 

enkel bedoeld bij uitgave 

in het verkooppunt.

Deze cheque is enkel geldig 

met aangehechte strook. 
Deze strook wordt door 
de handelaar afgescheurd 
wanneer u uw cheque gaat 
opkopen bij één van de 
handelaars.

CONTROLESTROOK € 10
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WAARDE: €20
€ 20

€
 2

0

€
 2

0

Handtekening:

V.u. Handelshart Herentals (EVA), Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Begunstigde:

Aangeboden door:

Geldig tot:   

Deze cadeaucheque is geldig t.e.m. 
bovenstaande datum en niet inwisselbaar 
tegen geld. U kan met deze cheque in 
Herentals terecht bij alle winkels die lid zijn 
van vzw Thals, de handelaarsvereniging. Zij 
hebben het label ‘Handelshart Herentals 
Cadeaucheque’ zichtbaar uithangen. 
Een volledige lijst van de handelaars is te 
bekijken op www.helemaalherentals.be of 
kan je ophalen in de kantoren bij Toerisme 
Herentals “‘t Schaliken”, Grote Markt 35 te 
Herentals. Deze cheque is enkel geldig met 
aangehechte controlestrook.

Deze controlestrook is 
enkel bedoeld bij uitgave 
in het verkooppunt.

Deze cheque is enkel geldig 
met aangehechte strook. 
Deze strook wordt door 
de handelaar afgescheurd 
wanneer u uw cheque gaat 
opkopen bij één van de 
handelaars.

CONTROLESTROOK € 20
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Iedere cheque 
heeft een reliëf/
preegvorm in de 

vorm van de letter 
H in een cirkel, 

controleer dat deze 
zeker aanwezig is

Enkel 
cadeaucheques 

waarbij de 
nummers op de 
cheque en de 

controlestrook 
hetzelfde zijn, 

zijn geldig


