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Reglementen
1.

LETSkring Assen is een lokaal economisch systeem, gebaseerd op ruilhandel, waarin
informatie, diensten en/of goederen tussen de deelnemers worden uitgewisseld.

2.

De deelnemers van de LETSkring Assen verklaren zich akkoord met de taken van de
kerngroep. Deze zijn als volgt:
• Registreren van de informatie die nodig is om het systeem te laten functioneren;
• Bekend maken van informatie, voor zover relevant, aan de andere leden door publicatie in
de gids.

3.

a. De naam voor de transactie eenheid bij de LETS-kring Assen is bartjes.
b. Tien bartjes is ongeveer gelijk aan een uur werk.
c. Er wordt alleen in hele bartjes geadministreerd.
d. Alleen de "betalende" partij kan de kerngroep (middels de cheques) opdracht geven een
afgesproken bedrag van zijn/haar rekening af te schrijven .
e. Deelnemers kunnen een transactie volledig in bartjes "betalen", of gedeeltelijk ook in euro’s
(in verband met voor de transactie gemaakte kosten).
f. Alleen de bartjes worden geadministreerd.
g. Cheques ouder dan een half jaar na transactie datum worden niet meer verwerkt.

4.

a. Iedereen krijgt een rekeningnummer, bij de start met een saldo van 30 bartjes.
b. Om te handelen is geen positief saldo nodig.
c. Men mag maximaal 500 bartjes positief of negatief staan.
d. Elke deelnemer zegt toe de ruilkring niet te verlaten met een saldo lager dan nul bartjes.
e. Bij opzeggen van het lidmaatschap, moet bij een negatief saldo € 5,- per 10 bartjes worden
betaald.
f. Tevens dient de contributie in euro’s te worden betaald naar rato als de deelnemer de Mart
van Bart in papieren uitgave nog ontvangt.

5.

De bijdrage aan de LETS-kring Assen is € 12,- per jaar (te voldoen bij aanmelding) en 15
bartjes per kwartaal. Dit is om de kosten van de administratie te dekken en de kerngroepleden
te "betalen" voor hun gemaakte kosten om de organisatie draaiende te houden. Echter in 2013
wordt geen bijdrage in Euro’s geheven ,maar wel 5 bartjes per kwartaal.

6.

De ruilkring kent geen rente.

7.

De kerngroep verzorgt een gids en voor de ruilkring relevante service. Zoals met elke gids of
krant is zij niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeboden goederen en diensten,
en biedt geen garantie. Leden dienen zelf te onderzoeken en af te spreken wat de kwaliteit van
de betreffende “handel” is, voor zij tot “de koop” overgaan.

8.

Alle deelnemers krijgen een ledenlijst voor de onderlinge contacten. Alleen de
registratienummers van de deelnemers komen in de gids.

9.

We proberen met elkaar misbruik van de ruilkring te voorkomen, maar in het uiterste geval
kan de kerngroep een rekening blokkeren of mensen van deelname uitsluiten. Evenzo kan de
kerngroep aanbod of vraag voor in de gids weigeren op wettelijke of andere grond.

10. Alle deelnemers zijn vrij de kerngroep te benaderen om iets toe te voegen aan hun beleid.
Voel je vrij op de maandelijkse contactavonden te komen; ideeën, kritiek en tips zijn welkom.
11. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden gegeven. De deelnemer zegt toe de ledenlijst
alleen te gebruiken waar ze voor bedoeld is: te LETS-en.
12. Iedere deelnemer is verplicht W.A. verzekerd te zijn.
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