
Winter Shopping: De Stad Brussel opent haar platform van lokale consumptiecheques "BXL-
cadeaubon" voor klanten via de website commercelocal.brussels.  
 
Vanaf 3 december opent de Stad Brussel, onder impuls van de Schepen van Economische Zaken Fabian 
Maingain, haar lokaal platform voor consumptiecheques aan het publiek. Deze cheques kunnen 
rechtstreeks op de website commercelocal.brussels worden gekocht en in de deelnemende winkels 
worden uitgegeven.  
Via de site commercelocal.brussels en het tabblad BXL-cadeaubonnen, is het platform open voor het 
publiek, klanten kunnen nu deze lokale consumptiecheques kopen. Het is een solidaire manier om uzelf 
of uw familie te plezieren terwijl u uw lokale handelaars ondersteunt en om te profiteren van 20% van 
uw aankoop aangeboden door de Stad Brussel, kondigt Fabian Maingain, de schepen voor economische 
zaken van de Stad Brussel aan.  
120 handelaars hebben zich al geregistreerd op dit platform. Klanten kunnen een kwalitatief en 
gevarieerd aanbod vinden, van modezaken tot culinaire hoogstandjes. 
De schepen herinnert eraan dat de handelaars nog steeds sterk worden uitgenodigd om zich te 
registreren op het platform via de tab "BXL-cadeaubon" op de website commercelocal.brussels.  
"Met dit initiatief, en naast de overheidstoeslag die een rechtstreekse steun aan de handelaars is, is het 
een rechtstreekse steun aan de bedrijven door middel van consumptie en omzet die we met deze 
maatregel invoeren, maar ook een aantrekkelijk aanbod voor de burgers in combinatie met een geweldig 
cadeau-idee voor de feestelijke periode!  ", verheugd zich de schepen van de handel.  
 
Hoe werkt het? 
Consumenten zullen consumptiecheques kunnen kopen in stappen van 25 euro. Voor elke aangekochte 
waardebon ontvangt de klant een toeslag van 20% die door de Stad Brussel wordt betaald en aan de 
handelaar wordt terugbetaald. De persoon die de BXL-Cadeaubon in elektronische of papieren vorm zal 
ontvangen, zal deze moeten voorleggen aan de handelaar die enkel de QR-code zal moeten scannen 
(zoals een eenvoudige QR-code) of door de code rechtstreeks op het platform in te voeren. We wilden 
dat deze maatregel eenvoudig en effectief zou zijn en we willen zowel de handelaars als de klanten 
geruststellen dat het BXL-cadeaubon gemakkelijk te gebruiken is", concludeert de schepen Fabian 
Maingain. 
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