
 Het steunplatform voor de ambachtssector gaat door 
ook na de lockdown!

Om iedereen de kans te bieden het lokale ambacht ook na de lockdown of tijdens de exit fase te blijven 
ondersteunen wordt het steunplatform voortgezet. Tegoedbonnen kopen bij de deelnemende am-
bachtslieden blijft mogelijk. Deze bonnen kan men tot 6 maanden na aankoop verzilveren.

De exit strategie bepaalt dat de meeste handelszaken op 11 mei terug kunnen openen, maar niet 
allemaal. Door onder meer de beperkte verplaatsingsmogelijkheden zal er nog steeds een rem 
staan op de economische heropleving van vele ondernemingen. Ambacht in de kijker, de nationale 
wedstrijd die reeds 15 jaar de Belgische ambachtslieden ondersteunt, vraagt het grote publiek 
tegoedbonnen te blijven aankopen bij de Belgische ambachtsmannen en -vrouwen, via het online 
steunplatform voor de ambachtslieden. Het platform gaat verder en dit als een blijvend initiatief 
van steun aan het ambacht.

Info en inschrijvingen: https://ambachtenlijst.com/nl

Maak er twee blij! Vanaf nu de mogelijkheid om een tegoedbon aan iemand te schenken!
Vanaf nu kan je de tegoedbon aan iemand cadeau doen! Klik gewoon bij aankoop op “een 
tegoedbon schenken” 

Inschrijven al ambachtsman/vrouw kan nog steeds!
U bent ambachtsman/vrouw  en nog niet opgenomen in ons nationaal repertorium van 
ambachtslieden? We informeren u graag over de procedure: Contacteer ons  via het formulier op 
onze website www.ambachtindekijker.com of stuur een mail naar info@ambachtindekijker.com. 

Hoe werkt het platform ? :
1. De klant die een tegoedbon wil, surft naar het Repertorium van Belgische ambachtslieden.
2. De klant kiest uit de deelnemende ambachtsmannen en -vrouwen degene die hij/zij wenst te 
steunen. 
3. De klant maakt de keuze van het bedrag door de knop “aankoop tegoedbon” (10 euro - 25 
euro - 50 euro - 100 euro) aan te klikken. Hij/zij kan ook de optie “de tegoedbon cadeau doen” 
kiezen, om ze aan iemand te schenken.
4. De klant voert de beveiligde online betaling uit.
5. De klant, de ambachtsman/vrouw en Ambacht in de kijker ontvangen elk een aankoopbewijs 
per mail. Deze mail bevat een unieke code en geldt als tegoedbon op naam te gebruiken door 
de klant, of te bezorgen aan de begunstigde als het een cadeau betreft.
6. De tegoedbon is tot 6 maanden na aankoopdatum geldig.
7. De klant ontvangt bovendien een link waarmee hij het kader “#ik steun het lokale ambacht” 
kan toevoegen aan zijn/haar profielfoto op facebook. Dit zet de actie extra in de kijker!

  Aan welke voorwaarden moet u voldoen?
•	 Ingeschreven	zijn	in	de	kruispuntbank	van	Ondernemingen
•	 Minder	dan	20	werknemers	hebben
•	 Een	activiteit	uitoefenen	die	beantwoordt	aan	de	wettelijke	definitie	van	ambachtsman/vrouw	:	de	wet	omschrijft	de	ambachtsman/vrouw	
als « een natuurlijk persoon of een rechtspersoon actief in de productie, de transformatie, de reparatie, de restauratie van voorwerpen, de levering 
van diensten waarvan de activiteiten in essentie betrekking hebben op manuele aspecten, op een authentiek karakter, en die een zekere kennis 
ontwikkelen gericht op kwaliteit, traditie, creatie of innovatie »
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