Reglement Pannehotelbon
Artikel 1: Algemeen
Het lokaal bestuur biedt Pannehotelbons aan ten behoeve van de gasten die tussen de
inwerkingtreding van huidig reglement en tot en met 30 juni 2020 een verblijf boeken in een van de
deelnemende logiesverstrekkende bedrijven in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart
2021 (behoudens de Vlaamse schoolvakanties) onder de in het reglement vermelde voorwaarden.
Artikel 2: Definities
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
A. Pannehotelbon: de door het lokaal bestuur De Panne in omloop gebrachte aankoopbon die als
geldig betaalmiddel dient bij het betalen van een aankoop van goederen en diensten bij de
deelnemende logiesverstrekkende bedrijven.
B. Deelnemend logiesverstrekkend bedrijf: elk logiesverstrekkend bedrijf dat binnen het grondgebied
van de Gemeente De Panne over een vestigings- en uitbatingseenheid beschikt ingeschreven in de
Kruispuntbank Ondernemingen onder Nacebel code 55.10 of 55.204 waar logies wordt verstrekt
samen met andere hoteldiensten, zoals erkend door Toerisme Vlaanderen, alsook elke deelnemende
lokale handelaar die op datum van heden niet in staat van faillissement is gesteld met een
vestigingseenheid binnen het grondgebied van de gemeente De Panne en die geheel of gedeeltelijk
getroffen is door de maatregelen genomen door een overheid en die in het systeem instappen. Zijn
uitdrukkelijk uitgesloten: jeugdvakantiehuizen en jeugdverblijfscentra, vakantieparken,
bungalowparken en chaletparken, gites, niet erkende vakantiewoningen en –appartementen,
kampeerterreinen en aanverwante, instellingen voor het verschaffen van collectief logies.
C. Klant: de individuele consument die voor hemzelf en in voorkomend geval voor zijn gezin na de
inwerkingtreding van huidig reglement en tot en met 30 juni 2020 logies boekt in een deelnemend
logiesverstrekkend bedrijf dat beantwoordt aan bovenvermelde beschrijving, en dit voor een verblijf
tussen 1 oktober 2020 en 31 maart 2021 behoudens de Vlaamse schoolvakanties.
D. Uitgesloten klanten:
- De volgende personen kunnen niet voor boeking in een deelnemend logiesverstrekkend bedrijf
Pannehotelbons verkrijgen: de uitbater van het deelnemend logiesverstrekkend bedrijf zelf, natuurlijke
of rechtspersoon, de bestuurders, zaakvoerders, aandeelhouders, commissarissen,
vaste vertegenwoordigers, personeelsleden, verbonden ondernemingen, de echtgenoten,
descendenten en ascendenten van één van boven vermelde natuurlijke of rechtspersoon.
- Uitgesloten zijn eveneens: groepsvakanties geboekt door scholen, sportverenigingen, v.z.w.’s,
verenigingen voor sociaal toerisme, feitelijke verenigingen, en dit voor boekingen die gezamenlijk
meer dan 6 personen betreffen, tenzij deze deel uitmaken van hetzelfde gezin.
Artikel 3: Deelnemend logiesverstrekkend bedrijf
Elk deelnemend logiesverstrekkend bedrijf dat binnen het grondgebied van de Gemeente De Panne
over een vestigings- en uitbatingseenheid beschikt en ingeschreven is in de Kruispuntbank
Ondernemingen onder Nacebel code 55.10 of 55.204 waar logies wordt verstrekt samen met andere
hoteldiensten, zoals erkend door Toerisme Vlaanderen.
Artikel 4: Ter beschikkingstelling
Pannehotelbons met een waarde van 50,00 euro per boeking worden ter beschikking gesteld van de
uitbater van het deelnemend logiesverstrekkend bedrijf dat beantwoordt aan bovenvermelde
omschrijving en dit ten behoeve van de gast voor een door het deelnemend logiesverstrekkend bedrijf
aantoonbare en niet annuleerbare boeking en betaling die moet zijn geschied na het inwerkingtreden
van huidig reglement en tot en met 30 juni 2020 rechtstreeks aan het deelnemend logiesverstrekkend
bedrijf, hetzij digitaal, hetzij op om het even welke andere schriftelijke en bindende wijze met duidelijke
identificatie van de gast, met uitsluiting van boekingen die zijn geschied door middel van
tussenpersonen of boekingssites en dit voor een verblijf van minstens 2 overnachtingen in de periode
van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021, behoudens de Vlaamse schoolvakanties, onder de
verplichting deze bons ter beschikking te stellen van de betrokken hotelgast. Voor het aantal
gelijktijdige boekingen wordt rekening gehouden met het aantal kamers waarover het deelnemend
logiesverstrekkend bedrijf beschikt volgens de erkenning door Toerisme Vlaanderen.
Artikel 5: begunstigden
De bons zijn persoonlijk ten gunste en op naam van de hotelgast onder de voorwaarden van huidig

reglement en zijn niet overdraagbaar. Het deelnemend logiesverstrekkend bedrijf verbindt er zich toe
om de Pannehotelbons op naam van de gast bij de aankomst van de gast aan de gast te
overhandigen tegen ontvangstbewijs. Dit ontvangstbewijs dient te worden overgemaakt aan het lokaal
bestuur. Mocht de gast alsnog de boeking niet honoreren om welke reden dan ook, dient het
deelnemend logiesverstrekkend bedrijf de Pannehotelbons bestemd voor de betrokken gast onverwijld
terug te bezorgen aan de diensten van het lokaal bestuur. Elk gebruik van de Pannehotelbon door de
uitbater of diens aangestelden op een wijze strijdig met dit reglement, inbegrepen het niet tijdig
terugbezorgen van Pannehotelbons die om welke reden dan ook niet aan de gast konden
overhandigd worden, wordt beschouwd als een frauduleuze overtreding van het reglement en leidt tot
de volgende sancties:
- Definitieve en volledige uitsluiting van de betrokken logiesverstrekkende inrichting met teruggave
van alle nog niet aangewende Pannehotelbons.
- Terugbetaling door de uitbater van de drievoudige waarde van de met miskenning van huidig
reglement aangewende Pannehotelbons.
Artikel 6: Producten en geldigheidsduur
De Pannehotelbons kunnen worden aangewend voor aankoop van diensten verleend door de
betrokken logiesverstrekkende inrichting, met uitsluiting evenwel van de overnachtingen en het ontbijt
mits de boekingen geschiedt vanaf het inwerkingtreden van dit reglement tot en met 30 juni 2020 en
voor een verblijf in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021, alsook voor aankopen
van consumptiegoederen bij alle deelnemende lokale handelaars die ingestapt zijn in het systeem van
de Pannebon, in dezelfde periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021, op straffe van verval.
Artikel 7: Persoonlijke levenssfeer en GDPR
De hoteluitbater zal er op toezien dat hij over de vereiste toestemming beschikt van de gast om diens
persoonsgegevens mede te delen aan de diensten van het lokaal bestuur of de v.z.w. Toerisme De
Panne. Deze zullen de persoonsgegevens uitsluitend mogen aanwenden en opslaan voor het doel
van de actie die aan huidig reglement onderworpen is en enkel voor de termijn die hiervoor vereist is.
Zij zullen met de hotelgast mogen communiceren in het kader van huidige actie en tegelijk algemene
informatie en promotie m.b.t. de toeristische activiteiten van de gemeente aan de hotelgast mogen
bezorgen.
Artikel 8:
Het college van burgemeester en schepenen wordt uitdrukkelijk gemandateerd om huidig vastgesteld
reglement te verfijnen, te verduidelijken indien nodig, de doelgroep te bepalen of uit te breiden in
functie van de eventueel bijkomende maatregelen, de praktische modaliteiten voor de uitvoering van
het reglement te bepalen en alle noodzakelijke handelingen te stellen om dit reglement in de praktijk
te brengen en aan de burger te communiceren. Het deelnemend logiesverstrekkend bedrijf verbindt er
zich toe om zich voor de praktische afhandeling van de uitvoering te gedragen naar de richtlijnen te
verstrekken door de diensten van het lokaal bestuur.
Artikel 9: Toepasselijkheid van het algemeen reglement mbt de aankoopbonnen
Voor al hetgeen niet uitdrukkelijk in huidig reglement is bepaald, zoals het gebruik, omruiling etc. van
de bonnen onderworpen aan het algemeen reglement is het college van burgemeester en schepenen
bevoegd om een beslissing te nemen.

