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MELD JE 
VRIJBLIJVEND AAN! 
Voor de informatieavond 
van 6 mei 2021 om 19.30 

uur. 

“Steun je eigen woon- en                         
leefomgeving. Koop bij de 

lokale ondernemer” 
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WAAROM DE 
LOKAAL RHEDEN 
CADEAUKAART? 

Nu, aan het einde van de 
Coronaperiode kunnen de 
lokale ondernemers een 
steuntje in de rug gebruiken.  
Consumenten hebben helaas 
alleen bij online webshops 
kunnen kopen.  
 
Gelukkig gaan de  
ondernemers en ZZP’ers in de 
gemeente Rheden weer open. 
We gaan de consumenten door 
middel van de cadeaukaart 
stimuleren om hun aankopen 
juist weer bij de plaatselijke 
ondernemers te doen.  

Wat is de Lokaal Rheden 
cadeaukaart? 
 
Het is een cadeaukaart die 
consumenten kunnen kopen 
om cadeau te geven aan een 
ander. Die kan de cadeaukaart  
besteden bij alle aangesloten 
ondernemers. Bij een lokale 
ondernemer, zoals jij.  

Wat willen we bereiken?  

We willen graag draagvlak 
creëren door veel lokale 
ondernemers en ZZP’ers te 
laten aansluiten bij de 
cadeaukaart. Dit zorgt ervoor 
dat  de cadeaukaart breed 
inzetbaar is voor de 
consument.  
Uiteindelijk levert dit  meer 
lokaal geld op en hierdoor 
staan we “samen sterk”. 

    

Wat is Stichting Lokaal 
Rheden?  
 
Lokaal Rheden is een stichting 
zonder winstoogmerk. Wij 
staan voor een duurzame 
verbinding tussen lokale 
ondernemers en consumenten.  

Wat zijn de voordelen van 
de cadeaukaart  
voor jou? 

✓ Het is laagdrempelig, 
omdat je zonder eigen 
investering mee kunt 
doen.  
 

✓ Je draagt geen risico, 
omdat je pas 3% fee 
betaald, wanneer je 
omzet maakt met de 
cadeaukaart. 
 

✓ De consumenten 
kunnen de cadeaukaart 
alleen lokaal in de 
gemeente Rheden 
besteden. 
 

✓ Het maakt 
consumenten bewust 
om lokaal te besteden.  

 

 
 

 

Wil je meer informatie over de 
Lokaal Rheden cadeaukaart? 

Informatieavond  

We houden op 6 mei 2021 om 19.30 uur 
een online informatieavond. Hierin wordt 
besproken wat de cadeaukaart inhoudt en 
vertelt hoe het werkt.  

Meld je nu vóór 4 mei aan voor de 
vrijblijvende informatieavond. Klik hier 
om je aan te melden als ondernemers: 
https://www.lokaalrheden.nl/aanmelden 

Wil je op de hoogte blijven van onze 
ontwikkelingen?  

 
Like dan onze Facebookpagina: 
Lokaal Rheden 

 
Heb je overige vragen over de 
cadeaukaart?  
Neem gerust contact met ons op. 

Mail je vraag naar: 
Info@lokaalrheden.nl 
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