
Onze Stad App & The Studio slaan de handen in elkaar!
Wij willen onze dierbare handelaars steunen en daarom

 introduceren wij samen 'Cirklo Light’.

Cirklo light is een out-of-the-box oplossing die burgers toelaat om NU 
cadeaubonnen te kopen, die LATER besteed kunnen worden bij lokale 

ondernemers, wanneer de Covid-19 situatie dit weer toelaat.

Lokale besturen kunnen op die bonnen een percentage van het bedrag bijdragen, 
om de uitgaven in de lokale economie een boost te geven. Wanneer de winkels 
weer open gaan, kunnen de inwoners die bonnen vervolgens spenderen bij hun 

favoriete winkel.

een initiatief van Belfius



Wat zijn de voordelen van Cirklo Light

Korte implementatietijd 

Gebruiksvriendelijke webshop voor de
aankoop van de bonnen

Fraudebestendige bonnen door middel 
van blockchain technologie 

Een applicatie voor de handelaar om 
de bonnen veilig in ontvangst te nemen 
(vanaf 1/06/2020 indien de omstandigheden 
het toelaten)

Hoe werkt het?

Een burger koopt een cadeaubon in
de webshop (vanaf 1/05/2020)

Het gemeente/stadsbestuur kan hier een 
percentage bovenop doen, volledig volgens
het eigen beleid en met vooraf afgesproken 
budgetlimieten

De inwoner ontvangt de cadeaubon onder 
de vorm van een QR-code per e-mail.
De mail kan worden afgedrukt

Ten vroegste vanaf 1/06 kan de burger 
die bon digitaal inwisselen voor goederen/diensten
bij zijn/haar favoriete lokale ondernemer.
 

Bestaande Onze Stad App gebruikers kunnen de waarde van die bon opladen in hun stadsapplicatie.
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Geen transactiekosten

Vervallen bonnen worden naar de 
stad/gemeente gestort



easy rollout
Wat is de kostprijs?

De standaardprijs van Cirklo Light is minimum 750 EUR per maand 
+ een éénmalige opstartkost van 5 000 EUR

De omstandigheden waar we ons momenteel 
in bevinden vragen om solidariteit & samenwerking. 

Daarom bundelen Onze Stad App & The Studio de krachten en bieden wij dit 
aan aan 500 EUR per maand + éénmalige opstartkost van 1 000 EUR *

Contacteer ons

www.thestudio.digital www.onzestadapp.be

Tom Van Hecke
+32 474 79 25 80

tom@onzestadapp.be

Michiel Olbrechts
+32 477 70 21 17
michiel.olbrechts@thestudio.digital

De handelaar hoeft enkel nog de app te installeren & te registreren 
om bonnen in ontvangst te kunnen nemen!

* Voorwaarden zijn van toepassing. Voordeelprijs geldig tot 1 december 2020. 

Inbegrepen:
 

Uitgifte van 1500 cadeaubonnen 
over de periode van 6 maand (1/06/2020 - 1/12/2020)

Uw cadeaubonnen op de webshop
Een applicatie voor de handelaar om die bonnen veilig

 in ontvangst te kunnen nemen (vanaf 1/06/2020)

Add-ons:
 

Pakketten van 100 extra cadeaubonnen op maandbasis 
voor een meerkost van 100€


