
Beste ondernemers van Bernheze, 
 
Door een paar enthousiaste ondernemers onder ons is in samenwerking met de 
gemeente de actie: Ben Loyaal Koop Lokaal opgezet. De insteek is dat Bernhezer 
bewoners kopen bij de winkel om de hoek of elders in Bernheze waardoor de 
middenstand gesteund wordt en we het dorp levendig houden. 
 
De consumenten kunnen speciale cadeaubonnen kopen ter waarde van €10,  
die te besteden zijn bij onze ondernemers. De cadeaubonnen zijn te koop bij de 
plaatselijke supermarkt én online op de website www.benloyaalkooplokaal.nl  
Het zijn een aantal branches waarvoor ze die bonnen kunnen kopen: 
 

- Horeca 
- Kappers 
- Kleine detailhandel 
- Schoonheidsbranche 
- Sport 
- Wonen & Vrije Tijd 
- Mode 
- Manicure – Pedicure 
- Overig  

 
De cadeaubonnen zijn feestelijk verpakt, echt een mooi presentje om te geven én 
te krijgen. Daarnaast is er bij elke cadeaubon een kleine verrassing verpakt!  
Wanneer je een cadeaubon inneemt, stuur je deze eens per week naar ons op. Wij 
zorgen dan dat het bedrag van het totaal aantal ingeleverde cadeaubonnen wekelijks 
aan je wordt overgemaakt. De bon is ook te gebruiken als bedank bon voor mensen 
die je een extraatje wil geven als werkgever, aan een medewerker of een 
mantelzorger of zomaar omdat je vindt dat iemand dat verdient. 
 
Stem mee voor het goede doel, op deze bon kan men een stem uitbrengen voor 
een bijdrage voor een zorgdoel, bijvoorbeeld naar een thuiszorg, ouderenzorg of 
ziekenhuis. Na afloop van de actie, zal per deelnemende instelling deze bijdrage 
naar rato worden geschonken. 
 
Elke week worden er prijzen verloot onder de kopers van de bonnen, 
Tijdens deze actie, die maximaal 9 weken loopt, zal de organisatie uit de 
consumenten die bonnen aangeschaft hebben elke week 1 of meer winnaars uitloten 
voor een prijs, die door een ondernemer ter beschikking is gesteld. Het ter 
beschikking stellen van een prijs is een voorwaarde voor deelname voor iedere 
ondernemer. De waarde van deze prijs is tussen de € 25 en € 100.  
De winnaar komt de prijs ophalen bij de ondernemer, er wordt een foto gemaakt voor 
de krant en voor social media.  
 
De vraag aan de ondernemer,  
Wil jij als ondernemer deelnemen aan de actie zodat de consument cadeaubonnen 
koopt die ook bij jou kunnen worden ingeleverd?  
Wil je als ondernemer meedoen met de actie door middel van het beschikbaar stellen 
van een prijs?  
 
Dit allemaal met de doelstelling om met elkaar zoveel mogelijk personen uit 
Bernheze het Lokaal kopen te bevorderen voor nu én later. 

http://www.benloyaalkooplokaal.nl/


 
Voor de goede orde betreft het hier een actie voor en door ondernemers uit heel 
Bernheze. 
Het initiatief Ben Loyaal Koop Lokaal maakt gebruik van de stichting faciliteiten van 
Centrum management Heesch maar is voor alle kernen van de Gemeente Bernheze. 
 
Omcirkel de volgende opties :  

Wil jij als onderneming 
meedoen met de actie 
waar de consument de 
bon kan besteden?  

 
 

Ja 

 
 

Nee 

Wil jij als ondernemer een 
prijs beschikbaar stellen 
voor de actie? 

 
Ja 

 
Nee 

Wil jij cadeaubonnen 
aannemen en later te 
gelde maken bij de 
penningmeester?  

 
Ja 

 
Nee 

Graag aangeven als jullie 
de bonnen niet kunnen in 
nemen. 

 
Ja 

 
Nee 

 
Bedrijfsnaam : 
KVK nr : 
Mailadres : 
Tel nr : 
Bankgegevens: 
 
Stuur deze gegevens naar je eigen ondernemers vereniging contactpersoon, 
 
Heeswijk Dinther Robert Geurts  info@paperpoint-online.nl 
Heesch Henk Brokx   heesch.cm@gmail.com 
Loosbroek John Schouten  dagwinkelschouten@gmail.com 
Nistelrode Jack Martens   bestuur@ovnistelrode.nl 
Vorstenbosch Annelies Aarts info@annelies-aarts.nl 
 
We gaan er een mooie lang lopende actie van maken voor Bernheze breed! 
 
Alvast bedankt! . 
 
Organisatie Ben Loyaal Koop Lokaal   info@BenLoyaalKoopLokaal.nl 
 
Linken naar :  
 
FB Ben Loyaal Koop Lokaal            Instagram Ben Loyaal Koop Lokaal           Advertorial DMBK 
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