Rechtop kortingsregeling
Voorwaarden aanbieder met ingang van 1 januari 2020
Organisatie
▪ Uw organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en beschikt over een
inschrijvingsnummer;
▪ Uw organisatie beschikt over een zakelijke bankrekening;
▪ U garandeert de persoonsgebondenheid van de coupon, evenals het niet ‘verjaren‘ van de coupon;
▪ De uitvoering wordt begeleid door professionele, vakbekwame en betaalde medewerkers;
▪ De vergoeding van de coupons is inclusief BTW. Als uw organisatie BTW plichtig is, dient u zelf voor
afdracht te zorgen.
▪ U biedt zelf de activiteiten aan.
▪ U geeft inzicht aan welke activiteit de deelnemer deelneemt, de frequentie, de duur van deelname
en de kosten hiervan.

Activiteiten
▪ De activiteit vindt plaats in de gemeente Deventer;
▪ De activiteit vindt plaats in een openbare ruimte;
▪ De activiteiten die worden aangeboden zijn overeenkomstig het doel van Rechtop; gericht op
ontmoeten en activeren. Ook zijn er mogelijkheden om andere deelnemers te leren kennen;
▪ De deelnemer voert de activiteit zelf uit. U kunt geen dienst aanbieden die u zelf uitvoert en waarbij
de deelnemer niet zelf geactiveerd wordt;
▪ De deelnemer kan minimaal tienmaal meedoen aan de door uw aangeboden activiteit;
▪ ‘Eén op één’ cq. individuele activiteiten zijn uitgesloten;
▪ Coupons kunnen niet ingeleverd worden voor zorg, medisch gerelateerde activiteiten, dagbesteding
of projectmatige activiteiten.
Betaling
▪ De ingeleverde couponnen betalen wij uiterlijk de laatste dag van de volgende maand uit;
▪ Het maximale bedrag dat een klant vergoedt krijgt, is €150,- per coupon per jaar.
▪ U betaalt 5% per coupon die u bij Rechtop inlevert voor de organisatiekosten. Deze kosten trekken
wij bij het overmaken aan u, direct af van het totaal bedrag.
▪ Bij een ingeleverde coupon met een bedrag van € 150,- maken wij € 142,50 per coupon aan u over.
▪ Wij maken het totaal bedrag van elke maand in één keer aan u over. Hierbij noteren wij geen
couponnummers. Daarom is het handig dat u een kopie van de ingeleverde coupons maakt, voor uw
eigen organisatie.

