
Nieuwe Tarieven



Contributie
Onze contributie gaat naar 30 € per maand

- Hiervoor ging de groei van het aantal deelnemers harder dan de inflatie

- Nu is er een samenloop van economische ontwikkelingen door meerdere 
wereldwijde crises

- Ons deelnemerbestand is gekrompen in plaats van gegroeid

- Veel van onze kosten zijn gestegen, zoals de huur (1500 € / jaar sinds 2009)



- 25 €/maand sinds 2009. Die 25 € wordt door inflatie steeds minder waard, 
dus eigenlijk zijn we steeds goedkoper geworden. 

- Gecorrigeerd voor de inflatie zou dat nu uitkomen op 30,90 €/maand, maar 
we blijven daar wel onder. Het wordt 30 €/maand.

- We doen dat niet lichtzinnig en hebben er uitgebreid over vergaderd. 

- Het enige echte alternatief voor een prijsverhoging is om een flink aantal 
prettige dingen waar we aan gewend zijn geraakt, toch weer op te offeren, en 
onze positie wanneer we ooit moeten verhuizen erg verzwakken. Zo'n 
downgrade van de space willen we liever niet.

Rationale



Geen nood
- Komt de prijsverhoging *te* hard aan voor jouw situatie?

- Het gaat momenteel goed met de space dus we hebben nog steeds ruimte 
voor tegemoetkomingen.

- Mail naar f0x (penningmeester@revspace.nl) en leg (kort) je situatie uit

mailto:penningmeester@revspace.nl


De Tarieven
- De standaardcontributie (18+) gaat van 25 naar 30 €/maand.

- De juniorcontributie (<18) gaat van 15 naar 18 €/maand.

- Een supersamla-vlakje gaat van 15 naar 16 €/maand.

- Een supersamla-kastenpaar gaat van 25 naar 27 €/maand.

- Krijg je momenteel korting, dan blijft je contributie ongewijzigd.

We vragen je om je contributie per eerstvolgende maand aan te passen



Andere veranderingen
- Grensbedrag voor de inkoop van "grabbelvoorraad" van 2 naar 3 € per 

generiek onderdeel

- Limiet voor roodstand in revbank gaat ook wat verder omhoog, van 13,37 
naar 19,84 €

- Noodreserve van 10k naar 11k €, en wat andere interne bedragen zijn ook 
aangepast.

- iButton borg blijft gelijk op 15 €


