
     

 
Regelement Lets-Nuenen 

Per 1-1-2019 
 

1. De uitwisseling van diensten (transacties) gebeurt met @ (apenstaartjes), waarbij 
elke dienst van gelijke waarde is en elk uur 4 @ waard is. De kleinste tijdseenheid 
bedraagt een kwartier dus 1@.  

2. Om de transacties te registreren is er een digitaal systeem (Lex). Elk nieuw lid krijgt 
bij aanvang hieromtrent de nodige instructies. 

3. Elk nieuw lid krijgt bij aanmelding 100 @ mee waarmee ‘gehandeld’ kan worden. We 
noemen dit transacties. 

4. Een lid kan vrij bepalen om een dienst wel of niet te verlenen. Indien er wel een 
dienst wordt verleend vindt dit plaats op basis van onderhandeling over het aantal 
@. Ook over eventuele gemaakte reële kosten en/of vergoeding voor o.a. 
benzinegebruik dienen de leden zelf vooraf afspraken te maken alsmede over het 
risico van schade bij uitleen. Ook in geval dat een product wordt geleverd wordt dit 
altijd uitbetaald met @ en dus nooit in euro’s. 

5. Er wordt van de leden verwacht dat zij zich actief inzetten om diensten te ruilen. 
6. Een lid dat diensten verleent voor Lets als geheel kan daarvoor @ declareren. Hij of 

zij kan deze diensten ook beschouwen als vrijwilligerswerk en dus niet declareren. Dit 
laatste geldt met name voor de Kerngroepleden. 

7. Leden die veel @ hebben omdat ze veel gevraagd werden voor het leveren van 
diensten mogen @ schenken aan leden die niet of onvoldoende aan de bak komen. 

8. Na elke transactie maakt degene die de dienst heeft ontvangen binnen veertien 
dagen via het Lex-systeem het aantal @ over.  

9. Voor kleine algemene onkosten geldt voor de leden een jaarlijkse contributie van 12 
euro of een evenredig deel bij tussentijds lidmaatschap. 

10. Om Lets-Nuenen aan te sturen is er een voorzitter en een aantal leden die specifieke 
taken op zich nemen. Aan het begin van elk jaar wordt tijdens een algemene 
ledenvergadering het afgelopen jaar geëvalueerd en worden de plannen besproken 
voor het komende jaar. 

11. Tijdens de algemene ledenvergadering stelt de voorzitter zijn functie ter beschikking 
en kan hij/zij worden herkozen. 

12. Lets-Nuenen heeft de verplichting om geen gegevens van haar leden aan derden te 
verstrekken en verder volgen we de wet op de privacy. 

13. In geval van ernstig wangedrag kan een lid na een gesprek hierover worden 
geroyeerd. 

 


