
Postadres: F. de Soet-ten Boschdreef 5
3562 BB  Utrecht

Telefoon Sterlijn: (030) 7850595 
Website www.sterrenstelsel.nl
e-mail: info@sterrenstelsel.nl

Inschrijfformulier nieuwe LETSdeelnemer

In te vullen door nieuwe deelnemer (s.v.p. invullen in blokletters) 

Naam: ………………………………………………………Voornaam:................................  Geboren:……………   M/V .  

Adres: .................................. ..........................................

Postcode:.............................. Plaats: ................................

Telefoon: .............................. Mobiel:  ............................... E-mail: ................................

Banknummer:  …………………………………………….    

LETSnaam voor LETS Utrecht e.o. 
(De LETSnaam is  een “nickname”, hij wordt gebruikt bij het handelen. Het is niet verplicht een nickname op te geven. Het mag. Als 
je geen LETSnaam opgeeft wordt je voornaam gebruikt.)

............................................................

IK VERKLAAR: 
Deelnemer te worden van LETS Utrecht e.o. en akkoord te gaan met de geldende spelregels (Z.O.Z.) van LETS Utrecht
e.o. 
Ik machtig LETS Utrecht e.o. tot het afschrijven van de deelnemersbijdrage in sterren van mijn rekeningen. 

Plaats: ............................................................................

Datum:  ............................................. Handtekening: .................................... 

HET DEELNEMERSCHAP WORDT DEFINITIEF NADAT: 
- De penningmeester de jaarbijdrage in euro’s heeft ontvangen. 
- De deelnemersadministratie dit inschrijfformulier in bezit heeft en de nieuwe deelnemer de inloggegevens voor het 

LETScontactsysteem heeft ontvangen. Er moet tevens minimaal één aanbod- en één vraagadvertentie in het LETScontact 
systeem zijn geplaatst. 

DE DEELNEMERSBIJDRAGE BEDRAAGT: 
3 ** (sterren) per maand en € 6,00 voor personen of  € 9,75 voor bedrijven en organisaties per kalenderjaar. 
Het bestuur kan besluiten de deelnemersbijdrage aan te passen.

Ingevuld door:                     (medewerker)

Bedrag deelnemersbijdrage tot 1 januari: € 0   

Opmerkingen: 

Datum: 

Vraag: Ik heb LETS leren kennen via .................................................................................... 

z.o.z.

Banknummer NL20 INGB 0000 082886 t.n.v. LETS Utrecht e.o. te Utrecht, KvK 30147793

http://www.sterrenstelsel.nl/


Spelregels 

De spelregels van Stichting LETS Utrecht e.o. zijn wellicht niet het leukste deel van het LETSsysteem, maar ze zijn 
wel noodzakelijk om eventuele misverstanden te voorkomen. Deelnemen aan het LETS-Sterrenstelsel in Utrecht 
betekent dat je akkoord gaat met de spelregels. Lees ze goed door. Mocht je iets niet begrijpen, neem dan contact op
met het degene die je heeft ingeschreven of de sterlijn. 

Stichting LETS Utrecht e.o. is een groep individuen en/of bedrijven en instanties die met elkaar hun diensten 
en/of goederen willen uitwisselen. Dit gebeurt op een niet-winstgevende basis. De statuten van de stichting liggen ter
inzage op het spreekuur en zijn op verzoek verkrijgbaar bij de secretaris.

1. Er wordt alleen in hele sterren gehandeld. 
2. Na inschrijving ontvang je inlogcodes voor het LETS contactsysteem. In dit systeem kan je advertenties plaatsen en 
sterren betalingen verrichten. 
3.De kosten (in geld en sterren) die gemaakt worden om Stichting LETS Utrecht e.o. te laten functioneren, worden 
opgebracht door de deelnemers. De deelnemersbijdrage in sterren is voor elke deelnemer 3 sterren per maand. Dit 
bedrag  wordt automatisch van de sterrenrekening afgeschreven. De euro deelnemersbijdrage bedraagt € 6,00 voor 
particulieren per kalenderjaar en € 9,75 voor bedrijven en instellingen. 
 
Iedere deelnemer begint met een sterrensaldo van 50 sterren. 
 
Het Sterrenstelsel kent geen rente. 
 
Om te handelen met LETS deelnemers is geen positief saldo nodig. Echter bij een te grote negatief saldo wordt de 
deelnemer van verdere deelneming uitgesloten tot het saldo weer een aanvaardbare waarde heeft. Bij 500** 
roodstand wordt de rekening geblokkeerd en kan alleen nog geleverd worden.

Wanneer het saldo van een deelnemer onder de 500 sterren negatief of boven de 1000 sterren positief komt, wordt 
zij/hij benaderd door een handelsbemiddelaar. 

 Iedere deelnemer zegt toe het LETS-Sterrenstelsel Utrecht niet te verlaten met een negatief sterrensaldo en/of 
achterstallige geld deelnemersbijdrage. 
 
Een deelnemer heeft het recht om te handelen met wie hij of zij dat wil. 

Elke deelnemer heeft recht op inzage in het saldo en hoeveelheid handel van alle andere deelnemers. Deze saldi zijn 
te zien in het LETScontactsysteem.
 
Persoonlijke gegevens zijn beschermd: ze worden niet aan derden gegeven. 
 
Stichting LETS Utrecht e.o. is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en de prijs van goederen of diensten die binnen het 
LETS-Sterrenstelsel worden aangeboden. 

Het Sterrenstelsel is gebaseerd op solidariteit en vertrouwen. In geval van misbruik van het systeem kan het bestuur 
passende maatregelen treffen, zoals het blokkeren van een rekening of uitsluiting van deelname aan het 
Sterrenstelsel. 
 
Alle deelnemers zijn vrij het bestuur of de raad van toezicht te benaderen met vragen over of aanmerkingen op het 
beleid. De bestuursvergaderingen zijn openbaar en iedereen is welkom. 

Opzegging van het deelnemerschap kan uitsluitend schriftelijk aan het postadres of per e-mail. Dit geschiedt ten 
minste 1 maand voor het einde van het lopende kalenderjaar. Bij een negatief sterrensaldo worden er afspraken 
gemaakt hoe dit verrekend wordt, eventueel kan dit in Euro’s. Een positief sterrensaldo wordt nooit uitgekeerd in 
Euro’s. 

Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de nieuwe deelnemer zich bekend en akkoord met 
bovenstaande spelregels. 

Afgehandeld door administratie op: ...............(datum).
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