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Welkom 

 

Van harte welkom bij het Local Exchange Trading System in Tiel, kortweg LETS Tiel. Hoe werkt dat nou in de praktijk, 
zo'n lokale ruilkring? Wat kun je ermee doen? Wie doen eraan mee? Wat levert het op? En wat kost de deelname? 

 

LETS kun je het beste zien als een vriendenkring die onderling diensten en goederen aanbiedt en vraagt. Dat kan door 
ze te vermelden op de website www.letstiel.nl en in de digitale nieuwsbrief, maar ook rechtstreeks via e-mail of telefoon. 
In plaats van af te rekenen in euro's, rekenen we af in flippen. Diensten zijn alle handelingen waarbij de ene LETS-
deelnemer tijd of kennis levert aan de andere LETS-deelnemer. In principe alle dingen die je leuk vindt om te doen of 
waar je goed in bent. Het aanbieden van goederen biedt deelnemers de mogelijkheid iets te kopen zonder dat er geld 
mee gemoeid is.  

 

Vraag en aanbod kun je zelf op de website plaatsen. Nieuwe advertenties staan elk kwartaal in de nieuwsbrief die per  
e-mail aan alle deelnemers wordt toegestuurd.  
 
Het LETSysteem werkt een beetje zoals internetbankieren. Om deel te nemen heb je een e-mailadres nodig. Als je niet 
beschikt over een eigen e-mail account, kun je er een aanmaken in de bibliotheek of (eventueel via het bestuur) hulp 
inroepen van een andere LETS-deelnemer. 
 

Contacten tussen de deelnemers 
LETS Tiel brengt mensen samen die elkaar willen helpen. We organiseren regelmatig bijeenkomsten waarop je elkaar 
kunt ontmoeten, zoals het kLETScafé. De website, de Facebookpagina en de nieuwsbrief informeren over alle 
activiteiten. 
 

Aanmelding als deelnemer 
Deelnemer word je door het inleveren van het bijgevoegde aanmeldingsformulier bij de deelnemersbegeleider. Het 
aanmeldingsformulier is een rechtsgeldige overeenkomst en moet volledig worden ingevuld. LETS verklaart daarbij alle 
transacties tussen de deelnemers te zullen administreren en verwerken en jij verklaart verantwoordelijk te zijn voor je 
eigen transacties. Je moet een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) overleggen. Verder 
verzoeken we je minimaal één aanbodadvertentie op de website te plaatsen. 
 
Je kunt deelnemen onder je eigen voornaam, mits deze nog niet voorkomt, of onder een codenaam (= inlognaam). Deze 
code wordt samen met je echte naam, e-mailadres en telefoonnummer opgenomen op de website, zodat andere 
deelnemers op je vraag of aanbod kunnen reageren. Je adres is alleen zichtbaar voor jezelf en de bestuursleden. 
 

Na aanmelding krijg je een inlogcode voor de deelnemerspagina’s van www.letstiel.nl. 
 

Wij zullen een flippenrekening voor je openen, waarop al je transacties geregistreerd worden. Het netto resultaat van elke 
transactie is nul: wat er op de rekening van de ene deelnemer bijkomt, gaat er op de andere rekening weer af. Tegenover 
elk negatief saldo staat automatisch een positief saldo. Hieruit volgt dat de saldi van alle deelnemers bij elkaar opgeteld 
ook nul zijn. Dat maakt de flippenbank voor iedere deelnemer controleerbaar. 
 

In het kalenderjaar waarin je je hebt aangemeld, betaal je geen contributie, zodat je rustig met LETS kunt kennismaken. 
Daarna bedraagt de contributie € 12,50 of 12,50 flippen voor personen en € 17,50 of 17,50 flippen voor gezinnen en 
organisaties per kalenderjaar. Dit bedrag kun je storten op IBAN NL26 TRIO 0784 8938 88 ten name van LETS Tiel, of 
de flippen overmaken op de flippenrekening van LETS. 
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Spelregels 

 

Hieronder volgen de algemene regels die door het bestuur zijn opgesteld. Het is niet het leukste stuk om onder de 
aandacht te brengen, maar het is noodzakelijk om later misverstanden te voorkomen. De regels zijn voor iedereen gelijk 
en worden eenmalig verstrekt. Meedoen met LETS Tiel betekent instemmen met de regels. Lees ze aandachtig door en 
mocht je iets niet begrijpen, neem dan contact op met een lid van het bestuur. 
 
 

I Doelstelling en werkwijze 

1. LETS Tiel is een groep mensen die met elkaar diensten en goederen willen uitwisselen. Dit gebeurt op een niet-
winstgevende basis en zonder dat er geld mee gemoeid is. Kwaliteit en prijs zijn uitsluitend ter beoordeling van de 
handelende partijen. 

 

2. LETS Tiel wordt georganiseerd door een bestuur. Het bestuur dient het belang van de deelnemers. 
 

3. Rekeneenheid 
a)  De rekeneenheid van LETS Tiel heet flip, meervoud flippen. 
b)  Een flip kun je beschouwen als ongeveer gelijk aan een euro. 
c)  Deelnemers betalen een transactie in flippen; eventuele bijkomende kosten kunnen in euro's worden verrekend. 

(Bijvoorbeeld: een appeltaart kost 5 flippen plus € 5,- aan ingrediënten.) Alleen de flippen worden geadministreerd. 
d)  Alleen de betalende partij kan een afgesproken bedrag van zijn of haar rekening afschrijven of het bestuur hier 

opdracht voor geven. Degene die de dienst of goederen geleverd heeft, kan een factuur versturen. 
 

4. Flippenrekening 
a)  Iedereen krijgt een rekening. 
b)  Om te handelen is geen positief saldo nodig. 
c)  Elke deelnemer zegt toe de ruilkring niet te verlaten met een saldo lager dan nul flippen. Een deelnemer die wil 

vertrekken, meldt dit schriftelijk aan het bestuur en is verplicht een eventueel negatief saldo eerst naar nul te brengen. 
In overleg met het bestuur kan een negatief saldo in bijzondere gevallen ook ingelost worden in euro's. Een positief 
saldo kan gedoneerd worden aan de ruilkring. Degene die met een negatief saldo vertrekt en niet reageert op 
uitnodigingen voor overleg, krijgt een brief waarin de schuld in flippen wordt omgezet in een schuld in euro's. Vanaf 
dat moment is het negatieve saldo bij deze persoon in euro's opeisbaar. 

d)  Het bestuur heeft in overleg met de deelnemers een limiet gesteld (negatief én positief) tot waar men kan handelen. 
De deelnemer zegt toe zich aan de limietafspraken te houden.  

 
5. Bijdrage aan LETS Tiel 

De bijdrage per kalenderjaar bedraagt € 12,50 of 12,50 flippen voor personen en € 17,50 of 17,50 flippen voor 
gezinnen en organisaties. In het kalenderjaar van inschrijving is geen bijdrage verschuldigd. 

 

6. Het LETSysteem kent geen rente (noch positief, noch negatief). De kosten om LETS Tiel te laten functioneren, worden 
betaald uit de bijdragen genoemd onder 5. 

 

II De handel 
7. Iedere deelnemer is vrij om wel of niet te handelen. Uitzondering is de situatie aangeduid in 4c: als je nog een negatief 

saldo hebt terwijl je wilt vertrekken. Je hebt de belofte gedaan in dat geval je saldo eerst naar nul terug te brengen. 
 

8. Elke deelnemer heeft recht op inzage in het saldo en de omzet (de totale handel) van alle deelnemers.  
 

9. Elke deelnemer verplicht zich de transacties zo goed mogelijk uit te voeren en de mate van kundigheid, kwaliteit, 
opleiding en ervaring met betrekking tot de uit te voeren diensten naar waarheid te melden. 

 

10. Persoonlijke gegevens van deelnemers worden niet aan derden gegeven. De deelnemer zegt toe de deelnemerslijst 
alleen daarvoor te gebruiken waar hij voor bedoeld is: handelen binnen LETS Tiel. 
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(vervolg SPELREGELS) 

 

III Het bestuur 

11. Het eerste bestuur is gevormd door de initiatiefnemers. Een bestuurslid is deelnemer van LETS Tiel. Aanstelling vindt 
plaats met goedkeuring van de andere bestuursleden. 

 

12. De deelnemers van LETS Tiel gaan akkoord met de taken van het bestuur. Deze zijn: 
a)   het registreren van de informatie en het uitvoeren van andere maatregelen die nodig zijn om de ruilkring goed te laten 

functioneren; 
b)   het bekendmaken van informatie, voor zover relevant, aan de deelnemers door publicatie in de nieuwsbrief. 
 

13. Het bestuur verzorgt de nieuwsbrief, de website en overige voor de ruilkring relevante service. Het bestuur is niet 
verantwoordelijk voor de transacties en de kwaliteit van de aangeboden goederen of diensten, ook niet als er met een 
transactie euro's gemoeid zijn. Het bestuur biedt geen garantie. De deelnemers dienen zelf te onderzoeken en af te 
spreken wat de kwaliteit van de desbetreffende transactie is, vóór zij tot de handel overgaan. (Zie ook punten 1 en 9.) 

 

14. Het bestuur en de deelnemers proberen met elkaar misbruik te voorkomen, maar in het uiterste geval kan het bestuur 
namens LETS Tiel een rekening blokkeren of mensen van deelname uitsluiten. Ook kan het bestuur weigeren op 
wettelijke of andere grond een aanbod of vraag in de nieuwsbrief op te nemen. 

 

15. Alle deelnemers zijn vrij het bestuur te benaderen om iets toe te voegen aan het beleid: ideeën, kritiek en tips zijn 
welkom. Overlegdata kun je opvragen bij leden van het bestuur. 

 

16. LETS Tiel heeft geen actieve verplichting om aan de belastingdienst of de gemeentelijke overheid gegevens te 
verstrekken over zijn deelnemers. 

 

 
April 2020 
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Zo heb je het meeste plezier van LETS  

 
Het begint met handelen 
Functioneren in LETS Tiel is principieel anders dan functioneren in het geldsysteem. Je hoeft bij ons niet te lenen. We 
kennen ook geen rente. Alles begint dus eigenlijk pas met handelen. 
 
Diensten of goederen aanbieden en vragen 
Het succes van LETS staat of valt met de hoeveelheid en diversiteit van diensten en goederen die we onderling ruilen. 
Iedere deelnemer is verplicht tenminste één aanbodadvertentie op te geven. Alle advertenties staan op de website en de 
nieuwe advertenties in de digitale nieuwsbrief die vier maal per jaar verschijnt. Verwijder direct je vervallen aanbod of 
vraag van de website, zodat de lijst zo actueel mogelijk blijft: het is erg frustrerend als een deelnemer geregeld te horen 
krijgt dat een advertentie niet meer klopt.  
 
Hoeveel is een flip waard?  
Je mag zelf weten hoeveel flippen je voor een dienst vraagt. Wij adviseren het aantal flippen dat je vraagt laag te houden, 
liefst tussen de 5 en 10 flippen per uur. Door niet te veel te vragen blijft het leuk en houden we de flippeninflatie binnen de 
perken. Een flip kun je zien als ongeveer gelijk aan een euro, maar eigenlijk moet je hem meer beschouwen als een blijk 
van waardering, een bedankje voor hulp. 
 
Je kunt samen besluiten van de richtlijn af te wijken. Wanneer iemand in een kwartier je grasmaaier repareert, heb je 
daar misschien wel 5 flippen voor over. Een deelnemer die met gevaar voor eigen leven een dak heeft gerepareerd, vindt 
wellicht zijn werk meer waard dan dat van een oppas die in een warme kamer lekker TV heeft zitten kijken terwijl de 
kinderen sliepen. En misschien wil je meer vragen voor een klus die je niet zo leuk vindt, ook al is het geen vakwerk. Je 
kunt natuurlijk ook van te voren een afspraak maken over een vaste vergoeding voor een dienst, ongeacht de tijd die 
daarvoor nodig is. 
 
Soms kun je voor een dienst zowel flippen als euro’s betalen: wanneer iemand een taart voor je bakt, kun je de tijd in 
flippen en de ingrediënten in euro’s betalen. Voor diensten rekenen we altijd flippen, onkosten kun je naar keuze in 
flippen of euro’s verrekenen. 
 
Wees niet bang om te onderhandelen over het aantal flippen dat je voor een bepaalde dienst of goed rekent. Het is even 
wennen, maar na een tijdje ga je er de lol van inzien. Maak vooraf goede afspraken over het aantal flippen dat iets kost 
en controleer het kwaliteitsniveau van degene die de klus gaat uitvoeren. Vraag eventueel referenties. Blijf erbij als 
iemand aan de slag gaat: je merkt dan gauw genoeg of iemand de zaken uitvoert zoals jij dat wilt. 
 
Negatief en positief 
Het is voor het LETSysteem noodzakelijk dat er mensen negatief staan, anders zouden anderen niet positief kunnen 
staan. Om de deelnemers tegen misbruik te beschermen, zijn wij echter gedwongen hier een limiet voor te stellen: iedere 
deelnemer mag tijdens het eerste jaar van deelnemerschap niet meer dan 100 flippen negatief staan. Na een jaar wordt 
je limiet verhoogd tot 150 flippen als je hebt aangetoond dat je in staat bent flippen te verdienen en tenminste een maand 
positief hebt gestaan. 
 
Wanneer in de wachtstand? 
Sta je 100 (of 150) flippen negatief, dan blokkeert het administratiesysteem automatisch je rekening. Dat betekent dat je 
niet meer mag uitgeven, wel verdienen. Let daar ook op als je gaat handelen met andere deelnemers: iemand wiens 
rekening geblokkeerd is, wil misschien graag een klus voor je doen, maar mag niets meer afnemen. 
Ook als je 150 flippen positief staat, wordt je rekening geblokkeerd. Dat betekent dat je niet meer mag verdienen, wel 
uitgeven. Deze maatregel is in 2006 ingevoerd naar aanleiding van een enquête onder de deelnemers, toen enkele 
deelnemers hun flippen bleken op te potten. 
In bijzondere gevallen kan van deze regel worden afgeweken. Neem contact op met het bestuur als je daarvoor in 
aanmerking wenst te komen. 
Het bestuur kan in de nieuwsbrief of via e-mail bekend maken wiens rekening geblokkeerd is. 
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Verzekering 
LETS Tiel is niet verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid van de deelnemers. De deelnemers zijn zelf aansprakelijk 
voor eventuele schade ten gevolge van deelname aan het LETSysteem. Noch LETS Tiel, noch het bestuur kan hiervoor 
aansprakelijk worden gesteld. Het bestuur dringt er bij de deelnemers op aan zelf een aansprakelijkheidsverzekering af te 
sluiten. Vanzelfsprekend geldt dat je een eigen Aansprakelijkheidsverzekering voor Beroep of Bedrijf (AVB) nodig hebt 
als je je beroep uitoefent binnen LETS-verband. 
 
Belastingen 
Het Ministerie van Financiën heeft een leidraad gegeven voor het omgaan met lokale ruilkringen. De belastingdienst hoeft 
de LETS-handel van niet-ondernemers niet te controleren, zo lang die blijft onder de 3000 eenheden per persoon per 
jaar. Dit vanwege het sociale karakter en de stimulans tot sociale activiteiten. De wet maakt daarbij onderscheid tussen 
privé-handel en beroepsuitoefening. Als je als ondernemer binnen LETS je beroep uitoefent, ben je er zelf 
verantwoordelijk voor je flippeninkomsten op te geven, net zoals je dat voor euro-inkomsten zou zijn. Je moet over deze 
inkomsten belasting betalen, maar kunt ook de kosten aftrekken die je in flippen gemaakt hebt. 
 
Sociale Zaken 
De gemeente Tiel heeft op 22 november 2001 in een brief laten weten dat LETS geheel past binnen haar sociale-
activeringsbeleid. Mensen met een bijstandsuitkering mogen zonder korting LETS-handel bedrijven. Werkzaak 
Rivierenland (de vroegere afdeling Werk, Inkomen en Zorg) volgt hierin de bovengenoemde leidraad van het Ministerie 
van Financiën: LETS-inkomsten onder de 3000 eenheden worden buiten de controle gehouden. Dit natuurlijk onder de 
gebruikelijke voorwaarde van beschikbaarheid voor betaald werk. 
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Inspiratielijst voor vraag en aanbod 

Overgenomen uit het LETShandboek: www.letscontact.nl 
 

Er is veel mogelijk in wat je kunt aanbieden en vragen binnen LETS. Van gewone huis-tuin-en-keukendiensten tot 
fantasierijke activiteiten. Hieronder geven we allerlei voorbeelden van mogelijk aanbod, ingedeeld in verschillende 
rubrieken. 
 

Uiteraard kun je elk aanbod omdraaien en vertalen in een vraag. Je kunt je op ideeën laten brengen, maar je ook ineens 
herinneren wat je altijd nog een keertje wilde leren of doen. 
 

Deze lijst is natuurlijk niet volledig. Om tot je eigen aanbod te komen is het handig je af te vragen: Wat doe ik graag? 
Waarover weet ik iets? Wat zijn mijn hobby's en waarover zou ik meer willen weten? 

 

Huishoudelijke diensten en verzorging 

- Ben je dol op kinderen, dan is oppassen leuk. 
- Houd je van verzorgen? Bied aan zieken te verzorgen. 
- Heb je plezier in schoonmaken? Je kunt aanbieden om regelmatig schoon te maken of incidenteel, bijvoorbeeld na een 

feestje. 
- Houd je van koken? Van mee-eten met het gezin tot het serveren van een compleet diner, je kunt het allemaal 

aanbieden. 
- Wil je boodschappen doen, bijvoorbeeld voor zieken of ouderen? 
- Wil je voor mensen wassen en strijken? 
- Ben je goed in het ver- of herstellen van kleding of houd je van naaien en breien? 
- Voor als mensen de blaadjes aan de bomen niet meer zien: bied aan hun ramen te lappen. 
- Lentegevoel? Hulp bij de grote schoonmaak. 
- Bibliotheekservice: boeken meenemen als je toch al gaat. 
- Ben je goed in lichaamsverzorging? Fysiotherapie, pedicure, van alles is mogelijk. 
- Wachten bij mensen die niet thuis zijn als er iets bezorgd moet worden. 
 

Wonen 
- Heb je er ruimte voor, dan kun je aanbieden om fietsen of een motor te stallen. 
- Heb je geluiddichte ruimte over, dan kun je die aanbieden als oefenruimte of opnamestudio voor muzikanten. 
- Heb je ruimte over voor bijvoorbeeld een atelier? Bied die aan. 
- Kun je meubels repareren? Bied jezelf aan als meubelreparateur. 
- Staat je huis leeg in de vakantie? Bied het aan als vakantiewoning. 
- Ben je goed in doe-het-zelfklussen (telefoon aanleggen, kachel aansluiten, stofzuiger of klok repareren, loodgieten, 

plamuren, schilderen, behangen, noem maar op)? Bied het aan. 
 

Dieren en planten 
- Oppassen op dieren (bij jezelf of bij de ander thuis, voor korte of langere tijd). 
- Honden uitlaten. 
- Heb je een paard en kun je paardrijden? Bied bijvoorbeeld paardrijles aan, eventueel in ruil voor verzorging van je 

paard. 
- Houd je van tuinieren of weet je er veel van? Bied je hulp of advies aan. 
- Houd je van planten verzorgen? Veel mensen willen graag iemand om hun planten te verzorgen tijdens de vakantie. 
- Heb je goede tips voor het aanleggen van een biologische tuin? Bied ze aan. 
- Kattenmand uitlenen. 
- Honden trimmen. 
- Stekjes uitwisselen.  
 

Zakelijke diensten 
- Weet je wat van rechtshulp of aanverwante gebieden? Veel mensen zitten erom te springen. 
- Kun je software installeren of computers repareren? Daar is meestal volop vraag naar. 
- Vind je het leuk te computeren, tekstverwerken of vormgeven? Bied je diensten aan. 
- Ben je goed in een bepaalde taal? Je kunt je hulp aanbieden bij een vertaling of taalles aanbieden. 
- Wie wil er nou géén disjockey of muzikanten / artiesten op een feestje? 
- Ben je goed in organiseren? Bied je hulp of je advies aan. 
- Kookgek? Bied catering of kookles aan. 
- Ben je goed in het invullen van het belastingbiljet? Genoeg mensen die je hulp willen inroepen. 
- Houd je ervan zaken op orde te brengen? Neem dan gelijk de administratie van iemand anders mee. 
- Ben je goed in opruimen of ontspullen? Daar hebben vast wel meer mensen behoefte aan. 
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(Vervolg INSPIRATIELIJST) 
 

Contacten 

- Samen wandelen, skeeleren, op vakantie, uit eten, naar de bioscoop? 
- Samen naar theater, concerten of musea? 
- Model zitten voor kunstenaars? 
- Samen sporten of een sporttraining verzorgen? 
- En wat dacht je van samen trivianten? 
- Spelletjespartner. 
- Leesclub. 
- Eetgroep. 
- Steungroep, bijvoorbeeld bij stoppen met roken. 
 

Luxe, leuk en lekker 
- Kun je masseren? Veel mensen zijn toe aan een goede massage. 
- Kun je goed haar knippen? Ieders haar moet wel een keer geknipt worden. 
- Kun je goed dansen? Is dansles geven dan iets voor je? 
- Of kun je muziek- of zangles geven? 
- Advies over kleding of uiterlijk. 
- Leuke uitnodigingen maken. 
- Zoek je mensen voor het oprichten van een koor? Doe een oproep. 
 

Onderricht en kennisoverdracht 
- Kun je bijles of huiswerkbegeleiding geven? 
- Weet je veel van wijn? 
- Kun je een lezing geven over bijvoorbeeld natuur in (of buiten) de stad? 
- Of over dat bijzondere vakantieland waarover je wel eindeloos kunt vertellen? 
- Heb je kennis waar je anderen een plezier mee zou willen en kunnen doen? Bied het aan. 
 

Fiets en auto 
- Heb je een auto, aanhanger, bakfiets of boot en wil je die uitlenen? 
- Heb je een auto en tijd? Bied koeriers- of chauffeursdiensten aan. 
- Ben je sterk? Bied hulp aan bij een verhuizing. 
- Weet je veel van auto's, fietsen of boten? Bied je aan als reparateur. 
- Ga je regelmatig naar een grote stad? Bied een lift aan. 
 

Kopen en lenen 
- Wie leest mee in de Volkskrant of de Donald Duck? 
- Aanbod van tweedehands artikelen, zoals witgoed, meubels, muziekinstrumenten. 
- Uitwisselen of (ver)kopen van boeken, cd's enz. 
- Heb je een overschot aan kleding die te groot of te klein geworden is? Bied ze aan. 
- Maak je sieraden, boetseerwerk, schilderijen? Idem. 
- Heb je dure of bijzondere apparaten die je niet al te vaak gebruikt, zoals een boormachine of schuurmachine, 

zonnebank, computer/printer, tuingereedschap? Leen ze uit. 
- Gezamenlijk gebruik van wasdroger. 
- Oude afleveringen van tijdschriften uitwisselen. 
- Zelfgemaakte jam, thee enz. verkopen. 
- Handgemaakte producten, bijvoorbeeld een kast of houten speelgoed? Bied ze aan. 
- Wil je verse groenten uit je eigen regio? Er zijn vast wel LETSers met een moestuin. 
 

Lichaam en geest 
- Kun je aura's lezen of kun je dat zelfs anderen leren? Bied het aan. 
- Ben je goed in het geven van massage? Idem. 
- Kun je een lezing geven over 'lichaam en geest' onderwerpen? 
- Weet je veel van filosofie? Er zijn vast mensen die van je willen leren. 
- Heb je een luisterend oor? Daar is veel behoefte aan. 
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Aanmeldingsformulier 
 
Hierbij meld ik me aan als deelnemer van LETS Tiel. Ik ga akkoord met:  
- de spelregels van april 2020. 
- na het eerste kalenderjaar: 
   een contributie per kalenderjaar van € 12,50 of 12,50 flippen voor personen / 

€ 17,50 of 17,50 flippen voor gezinnen en organisaties* 
- definitieve inschrijving nadat voldaan is aan: 
  . overhandiging van het aanmeldingsformulier en tonen van een legitimatiebewijs aan de administratie 
  . plaatsing van tenminste één aanbodadvertentie op www.letstiel.nl 
- publicatie van mijn gegevens op het afgeschermde deel van www.letstiel.nl, met uitzondering van mijn adres 

zichtbaar voor deelnemers (zie de privacyverklaring op de website). 
 
Na mijn definitieve inschrijving ontvang ik een kopie van dit formulier. 

* Streep door wat niet van toepassing is. 

 

 
 
Naam:    
 
Bij aanmelding als organisatie, naam van de organisatie: 
 
Eventueel Facebookaccount: 
 
Adres: 
 
Postcode en woonplaats: 
 
Telefoonnummer: 06- 
 
E-mailadres: 
 
Inlognaam:  (Kies eventueel een codenaam van maximaal acht letters.  

Met deze naam kom je op de website en in de nieuwsbrief.) 
Ik heb LETS leren kennen door: 
 
Datum:     Handtekening: 
 
 

 
Hieronder niets invullen 
 
Ingeschreven d.d.     door:    
 
Handtekening:      Legitimatie: paspoort / rijbewijs / identiteitskaart 
 
Toegekende inlognaam: 
 
 
Lever dit formulier in bij Toos Groen, Graaf Waltgerlaan 95, tel. 06 3378 3850 

http://www.letstiel.nl/

