
 

Datum: augustus 2021 

Betreft: nieuw en uniek in Peel en Maas! Cadeaubon Peel en Maas, bij u te besteden 

 

 ‘Shop lokaal, geniet lokaal’ 

Beste ondernemer, 

COVID-19 had en heeft impact op iedereen en de gevolgen hiervan zijn nog niet geheel verdwenen. 

Om de lokale economie te steunen, hebben Retail Management Peel en Maas en Centrum 

Management Panningen het initiatief genomen om alle bedrijven in Peel en Maas de mogelijkheid te 

bieden cadeaubonnen aan te schaffen als geschenk voor de feestdagen voor hun medewerkers en/of 

relaties. Willen we immers in de toekomst lokaal kunnen blijven genieten van de winkels, bedrijven 

en horecagelegenheden, dan moeten we er ook samen voor zorgen dat het geld in onze eigen woon- 

en/of werkomgeving wordt besteed. U doet toch ook mee? 

De cadeaubonnen worden uitgegeven in coupures van € 10, € 15 en € 25. Zo kan de waarde 

gecombineerd worden en kan de ontvanger deze inwisselen bij meer dan 100 verschillende 

bedrijven, winkels en horecagelegenheden in heel Peel en Maas. Op een speciaal ingerichte website 

www.cadeaubonpeelenmaas.nl  staan de zaken vermeld waar deze bonnen lokaal kunnen worden 

besteed. Op deze site staan ook de algemene voorwaarden voor de consument. 

 
Hoe werkt het? 

• Vanaf medio november/december kunnen consumenten deze cadeaubonnen bij u inleveren. 

• Na inname van de bonnen stuurt u een factuur (samen met de bonnen zonder 

afscheurstrook) naar : Cadeaubonactie Peel en Maas, Kerkstraat 3A, 5981 CD Panningen, ter 

uitbetaling. 

Om de kosten voor u, als ondernemer, zo laag mogelijk te houden hebben wij sponsoren gevonden. 

De voorbereidingen en ontwikkelingskosten worden door ons geregeld. Voor de administratiekosten 

en afhandeling berekenen wij een kleine bijdrage van 3% van de ingeleverde cadeaubonnen op de 

factuur.  

Wat vragen wij van u? 

• U bent automatisch aangemeld als aangesloten ondernemer. Mocht u hieraan geen 

medewerking willen verlenen en dus de cadeaubonnen niet wilt in/aannemen, stuur dan 

vóór 5 september een bericht retour naar info@cadeaubonpeelenmaas.nl.  

• U wordt vermeld op de website als inleverpunt van bovengenoemde cadeaubonnen zodat 

de consument ziet dat ze de bonnen bij u in kunnen leveren. 

• De bonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgifte. Er wordt geen geld op 

teruggegeven. 

http://www.cadeaubonpeelenmaas.nl/
mailto:info@cadeaubonpeelenmaas.nl


 

• U controleert iedere cadeaubon op echtheid. De bonnen zijn voorzien van een afscheurbaar 

gedeelte (controlestrook) wat eraan moet zitten bij inlevering door de consumenten. Bij 

inlevering naar ons scheurt u de controlestrook af voor uw eigen administratie. 

• Uiteraard vragen wij u ook om deze cadeaubonnen voor uw medewerkers en relaties te 

bestellen 

‘Mooi om te geven en fijn om te krijgen’ 

Dit is een gezamenlijke actie van Retail Management Peel en Maas en Centrum Management 

Panningen en wordt mede financieel ondersteund door onderstaande partijen*. 

Alvast bedankt voor uw aandacht en medewerking. 

Bestuur Retail Management Peel en Maas, Centrum Management Panningen, 

Ondernemersverenigingen Baarlo, Helden, Kessel, Maasbree, Meijel, Panningen en Ondernemers 

Panningen-Zuid. 

Wim Evers, voorzitter Retail Management Peel en Maas                                                                                                                        

Jan Bouten, Centrum Manager en adviseur 

  

 

 
 

 
 
 
    

Samenwerken maakt het verschil

 
 
 
 
 
 
*  Mede mogelijk gemaakt door onderstaande sponsoren: 

 
  



 

 



 

 



 

 


