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Vernieuwde Kortrijk Cadeaubon doet
zijn intrede
De nieuwe Kortrijk Cadeaubon is digitaler, gebruiksvriendelijker én
voortaan beschikbaar voor alle Kortrijkse handelaars en
horecazaken

Na meer dan 7 jaar krijgt de huidige versie van de Kortrijk Cadeaubon een moderne opvolger. De

vernieuwde Kortrijk Cadeaubon zal de allereerste in België zijn die een QR-code op de kaart

combineert met een magneetstrook. De online aankoop ervan wordt bovendien heel wat eenvoudiger

dan momenteel het geval is. Voortaan zal je met de vernieuwde cadeaubon ook terecht kunnen bij

handelaars en horeca buiten het stadscentrum en zelfs in de deelgemeenten.
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Accepteren van de Kortrijk Cadeaubon via QR-code
De technologie van de huidige Kortrijk Cadeaubon en de manier hoe er mee gewerkt wordt, was na 7

jaar toe aan een update. Tot voor kort konden enkel handelaars aansluiten die de cadeaubon via de

magneetstrook kunnen ontwaarden met een terminal. Door de unieke combina�e van magneetstrook en

QR-code op de kaart, kunnen voortaan ook handelaars aansluiten die geen terminal (meer) hebben staan

in hun winkel die met de magneetstrook overweg kan. Tegenwoordig kiezen veel zaken ervoor om

andere, goedkopere terminals te gebruiken die geen kaarten aanvaarden met magneetstrook, maar

eerder werken op basis van NFC-technologie. Sommige zaken gebruiken in het geheel zelfs geen terminal

meer en maken gebruik van andere betaalmethoden zoals Payconiq. Deze groter wordende groep

handelaars zal nu opnieuw aanslui�ng vinden bij de Kortrijk Cadeaubon. Een win-win voor de

handelaars, de klant en de stad.

Online aankoop wordt gebruiksvriendelijker

https://pers.kortrijk.be/images/420559


De online aankoopprocedure van de Kortrijk Cadeaubon kon ook stukken klantvriendelijker. Vroeger

bestelde je online een Kortrijk Cadeaubon voucher. Met die voucher moest je je dan naar het

verdeelpunt in K in Kortrijk begeven om de voucher te verzilveren en je Kortrijk Cadeaubon te krijgen.

Met de nieuwe cadeaubon zal je de kaart meteen opgestuurd krijgen of, nog beter, kan je de kaart laten

bezorgen aan wie je ook maar wil. Heel wat gebruiksvriendelijker dus. De fysieke verdeelpunten (K in

Kortrijk, dagbladhandel Descamps, Toerisme Kortrijk en het stadhuis) blijven behouden en worden

verder uitgebreid naar de deelgemeenten toe.

Kortrijk Cadeaubon nu ook voor handelaars buiten het stadscentrum
Voorheen konden enkel handelaars en horecazaken die in het Kortrijkse stadscentrum gelegen zijn de

Kortrijk Cadeaubon aanvaarden. Ook daar komt nu verandering in. Met de invoering van de nieuwe

Kortrijk Cadeaubon kunnen zo goed als alle Kortrijkse handelaars aansluiten. Dit zal ervoor zorgen dat de

kaarthouders nog meer mogelijkheden hebben om uit te kiezen, wat de populariteit van de kaart bij de

klanten enkel maar ten goede zal komen. Momenteel zijn ongeveer 150 handelaars aangesloten, met de

nieuwe kaart gaan we resoluut voor een verdubbeling van dat aantal.

Geldigheid 'oude' Kortrijk Cadeaubonnen gegarandeerd
Wat met de oude bon die momenteel stof ligt te vergaren in je schuif? Kaarthouders hoeven zeker niet te

vrezen, de 'oude' bonnen behouden hun geldigheid zoals dat normaal het geval is. Je hebt bovendien de

kans om een oude Kortrijk Cadeaubon om te ruilen tegen een nieuwe cadeaubon voor dezelfde waarde

en met een geldigheid van opnieuw een jaar. Dit kan je doen aan het verkooppunt in de K. Op deze

manier kan iedereen meteen meegenieten van de vernieuwde cadeaubon en de mogelijkheden die de

kaart biedt.

https://www.kortrijkcadeaubon.be/


Het was geen makkelijke zoektocht naar een nieuwe cadeaukaartoplossing.
Wat we zochten bestond simpelweg nog niet op de markt. We zochten in
essentie een kaart die makkelijk kan aanvaard worden door zowel de grotere
handelszaken - vaak ketens - als door de kleinere zelfstandige. De combinatie
van de magneetstrook en de QR-code biedt net dit. Met CCV Lab hebben we
een uitstekende Kortrijkse leverancier gevonden die een oplossing heeft
ontwikkeld die voor het eerst in ons land uitgerold wordt. Heel wat meer
handelaars komen nu in aanmerking om de Kortrijk Cadeaubon te aanvaarden,
dat is het sterke van dit verhaal. Degenen zonder de terminal met
magneetstrook, maar ook de handelaars van buiten het stadscentrum en in de
deelgemeenten. Geïnteresseerde zaken die ook willen aansluiten en dit
voorheen niet konden, kunnen contact opnemen met de dienst Ondernemen
van de stad. Zij zullen je met plezier verder helpen. Zo maken we van de
vernieuwde kaart een nog groter succes.
— Wouter Allijns, schepen van Economie

Daar waar je met de oude Kortrijk Cadeaubon alleen in het stadscentrum kon
betalen, kunnen nu ook handelaars in de deelgemeenten aansluiten. Je zal de
nieuwe Kortrijk Cadeaubon ook kunnen gebruiken in jouw favoriete winkel om
de hoek.
— Stephanie Demeyer, schepen van Deelgemeenten

De huidige cadeaubon is al jaren een succes. De nieuwe versie zal qua
aankoop en gebruik nog gemakkelijker en veelzijdiger zijn. Tevreden gebruikers
worden zo extra gestimuleerd om hun aankopen bij de Kortrijkse handelaar te
doen. 
— Gaëlle Verlinde, Promo�e- en anima�emanager K in Kortrijk

Vanuit CCV Lab zijn we heel blij om onze thuisstad te mogen voorzien van een
cadeaukaartoplossing. Wij zijn als innovatief bedrijfsonderdeel binnen CCV
dagelijks bezig met het leven van onze gebruikers zo gemakkelijk mogelijk te
maken. Daarom maakt CCV Connect gebruik van kaarten die uitgerust zijn met
zowel een QR-code als een magneetstrook. Deelnemende handelaars krijgen
dan ook de keuze hoe ze de kaart willen accepteren. Dat kan door het scannen
van de QR-code via de app alsook via de terminal d.m.v. de magneetstrook.
— Geert Peters, CCV Lab




