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Contributiereglement BENG! 

Door je aan te melden als lid ga je akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van de 

coöperatie. En met de Integriteitscode en de voorwaarden van dit contributiereglement, die 

onderdeel zijn van het huishoudelijk reglement. Alle genoemde documenten zijn te vinden op de 

website van BENG! 

Contributieperiode 

Aanmelden als lid is op elk moment in het jaar mogelijk. De contributie wordt berekend vanaf 4 
verschillende momenten (per kwartaal) in het jaar en heeft altijd een doorlooptijd van 12 maanden. 
Oftewel:   

1e kwartaal: loopt van 1 januari tot 1 januari,  

2e kwartaal: loopt van 1 april tot 1 april, 

3e kwartaal: loopt van 1 juli tot 1 juli en  

4e kwartaal: loopt van 1 oktober tot 1 oktober. 

 

Voorbeeld: Je wordt lid per 15 december 2015. Het lidmaatschap gaat per direct in. De contributie 

wordt berekend met ingang van het eerstkomende kwartaal; de ingangsdatum voor de contributie is 

dus 1 januari 2016 en het “contributiejaar” eindigt op 1 januari 2017. 

Lidmaatschap particulieren 

Voor particuliere leden bedraagt de contributie € 25,- per 12 maanden. Deze is per vooruitbetaling 

verschuldigd.  Leden die over een U-pas (www.U-pas.nl) beschikken krijgen € 15,- korting en betalen 

maar € 10, (incl. BTW).  

Lidmaatschap bedrijven, verenigingen en instellingen 

Voor bedrijven, verenigingen en instellingen wordt de jaarlijks verschuldigde contributie vastgesteld 

op basis van de volgende staffel*: 

- Non-profit organisaties (stichtingen, verenigingen, en instellingen op het gebied van o.a. 
sport, welzijn en onderwijs.    € 100,- 

- Bedrijven :  - ZZP/eenmanszaak:    €   50, 

- tot 10 medewerkers:    € 100,- 

- 11 t/m 50 medewerkers:   € 150,- 

- 51 t/m 400 medewerkers:   € 250, 

- >400 medewerkers:   € 500, 
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Om enige soepelheid te kunnen betrachten kan in voorkomende gevallen worden afgeweken van 

bovenstaande staffel (daarover beslist het bestuur). 

Overige voorwaarden 

 Met het oog op kostenbesparing heeft BENG! een grote voorkeur voor automatische betaling 

van de verschuldigde contributie. Door het afgeven van een machtiging stel je BENG! daartoe 

in staat. Bij de aanmelding als lid kun je aangeven wanneer je geen gebruik wilt maken van 

automatische incasso. Wij zullen dan nadere afspraken omtrent de betaling met je maken. 

 Gespreide betaling van de contributie is in principe niet mogelijk. 

 Wanneer je niet in staat bent de verschuldigde contributie tijdig te voldoen dan verzoeken 

wij je dit direct te melden aan BENG! (ledenadministratie@beng2030.nl). Wij zullen dan 

samen met jou naar een oplossing zoeken. 

 Bij het storneren van de incasso of anderszins niet betalen van de verschuldigde contributie 

wordt het lidmaatschap opgeschort. 

 Opzeggen kan alleen schriftelijk of per email (ledenadministratie@beng2030.nl); uiterlijk één 

maand voor het verstrijken van de contributieperiode. 

 Voorbeeld: het lidmaatschap is gestart op 15-02-2016. De contributie loopt van 1 april 2016 

tot 1 april 2017. De opzegging moet dan dus voor 1 maart 2017 door BENG! zijn ontvangen. 

 

Dit Contributiereglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van BENG! d.d. 25 

november 2015. 

De voorzitter,    secretaris,  

 

Martijn de Loor   Christoph Buter 


