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Arnhems Hert is een gemeenschap om een florerende en duurzame lokale gemeenschap en lokale economie te stimuleren.  
Tegelijkertijd is Arnhems Hert de naam van het lokale betaalmiddel. 

In dit informatieblad vindt je de volgende informatie: 

1. Welke stappen volg je om deelnemer te worden? 
2. Wat levert deelname op en wat verwachten we van jou? 
3. Welke organisatie zit er achter Arnhems Hert en welke organisatie regelt de administratie voor het lokale betaalmiddel? 
4. Bijzondere situaties 

 

In 3 stappen word je een deelnemer met een Arnhems Hert 

 
Betaal met een Arnhems Hert 

 
 

ACTIE: STATUS: 
 
Stap 1: Schrijf je in als deelnemer met een Arnhems Hert 
 

 
Deelnemer aan de gemeenschap Arnhems Hert 

 
Stap 2: Open een rekening in Arnhems Hert 
(en geef aan hoeveel Arnhems Hert je bij de start wilt 
aanschaffen) 
 

 
 
In bezit van een rekening in Arnhems Hert. 

 
Stap 3: Betaal of ontvang Arnhems Hert bij je eerste transactie 
met een deelnemer met een Arnhems Hert. 
 

 
Actieve deelnemer in het onderlinge Arnhemse 
betalingsverkeer. 
(Zonder tussenkomst van een bank). 
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Wat levert het je op, en waar draag jij aan bij als je deelnemer met een Arnhems Hert wordt? 

 Wat levert het je op? Bedrijven/organisaties Wat draag jij bij? 

Stap A: schrijf je 
in als 
organisatie met 
een Arnhems 
Hert 

• Deelname aan 
netwerkbijeenkomsten bij 
collega organisaties/bedrijven 

• Vermelding op de website van 
Arnhems Hert (logo/naam) 

Organisaties 
 

• Gastheer bij netwerkbijeenkomst voor collega’s (Kijkje in de 
keuken: reflectie en tips om te ondernemen met een Hert voor 
Arnhem en de leefomgeving) 

• Actieve houding om netwerkcontacten (particulier of 
ondernemer) uit te nodigen ook deel te laten nemen aan de 
gemeenschap Arnhems Hert. 

• € 35,- (per jaar, excl. BTW) 

(startende) ZZP’ers 

• Een symbolische financiële bijdrage aan de gemeenschap 
Arnhems Hert (€ 5,--, excl. BTW) 

• Draagt binnen 12 maanden één netwerkcontact aan als vriend 
van Arnhems Hert (particulier of ondernemer). Meer 
netwerkcontacten laten inschrijven mag 😉! 

 

Stap B: Open 
een rekening in 
Arnhems Hert 

• Rekening in Arnhems Hert 
• Betaal app van Circuit 

Nederland 
• 1ste lijns ondersteuning door 

Arnhems Hert. 
• 2de lijns ondersteuning door 

Circuit Nederland 

Kleinbedrijf 
(tot 10 werknemers) 

€ 50,- (per jaar, vrijgesteld van BTW) 

Middenbedrijf 
(tot 50 werknmers) 

€ 150,- (per jaar, vrijgesteld van BTW) 

Groot bedrijf 
(boven de 50 werknemers) € 300,- (per jaar, vrijgesteld van BTW) 

 Wat levert het je op? Particulieren Wat draag jij bij? 

Stap A: schrijf je 
in als vriend  
met een 
Arnhems Hert 

• Deelname aan klant 
bijeenkomsten bij 
organisaties/bedrijven 

 

Vrienden van 

• € 35,- (per jaar, incl. BTW) 
• Actieve houding om netwerkcontacten (particulier of 

ondernemer) uit te nodigen ook deel te laten nemen aan de 
gemeenschap Arnhems Hert. 

Particulieren met een 
inkomen op of onder het 

minimum inkomen, zoals bv. 
studenten en 

uitkeringsgerechtigden 

• Een symbolische financiële bijdrage aan de gemeenschap 
Arnhems Hert (€ 1,--) 

• Draagt binnen 12 maanden één netwerkcontact aan als vriend 
van Arnhems Hert (particulier of ondernemer). Meer 
netwerkcontacten laten inschrijven mag 😉! 

 
 

Stap B: Open 
een rekening in 
Arnhems Hert 

Zie Stap B bij 
bedrijven/organisaties 

Particuliere deelnemer • € 15,- (per jaar, vrijgesteld van BTW) 

  



Ondernemen met een Arnhems Hert 
 

 

 

 

Toelichting Arnhems Hert V2.0.docx 7-11-2018 pag. 3 van 4 

Welke organisaties zitten er achter het Arnhems Hert en welke organisatie regelt de administratie? 

Onderneem en 
betaal met een

Deelnemer
aan de 

gemeenschap 
Arnhems Hert

In bezit van 
rekening in 

Arnhems Hert

Coöperatie Infinite
Inspiration

(organisatie en 
sociale investeerder 

in Arnhems Hert)

Circuit Nederland
(samenwerkingsverband 

van lokaal geld 
initiatieven)Twee organisaties, één doel: 

ondersteunen van gemeenschappen 
met een lokaal betaalmiddel

 

 

De organisatie achter Arnhems Hert: Coöperatie Infinite Inspiration is een sociale onderneming, gevestigd in Arnhem. Coöperatie Infinite 
Inspiration heeft de verantwoordelijkheid voor de organisatie achter het Arnhems Hert op zich genomen, en draagt ook de 
startinvesteringen. De inbreng namens de leden is geregeld via een klankbordgroep. Zodra het Arnhems Hert omvang en volume heeft, zal 
een aparte organisatie worden opgericht. 

De administratie van Arnhems Hert: Circuit Nederland is dé ontwikkelaar van het internationaal in gebruik zijnde Cyclos betaalplatform. 
Vrijwel alle lokale betaalsystemen in de wereld maken gebruik van de software van Circuit Nederland. In Nederland beheert Circuit 
Nederland voor ongeveer 10 gemeenschappen het administratiesysteem. In 2018 is hiermee al meer dan 1 miljoen omzet met lokale 
betaalmiddelen in Nederland gerealiseerd. 

https://www.infiniteinspiration.nl/
https://www.circuitnederland.nl/
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Bijzondere situaties: 

 
Je bent wel geïnteresseerd, maar je vindt de stap om een rekening te openen voor dit moment nog niet nodig. Je mag je ook inschrijven 
als deelnemer van de gemeenschap Arnhems Hert (Stap 1), en dan stap 2 (openen rekening) tot een later moment bewaren. 
 

 

 

 
Je hebt al een rekening bij Circuit Nederland (bijvoorbeeld als je lid bent van het landelijke duurzame netwerk, United Economy).  
Je hebt dan de volgende opties: 
 

1. Lid blijven bij United Economy. Vandaaruit zaken doen met ondernemers met Arnhems Hert. 
Omdat je al een rekening hebt in Uniteds, kan je naadloos zaken doen met alle ondernemers die lid zijn van Arnhems Hert.*). 
(de waarde van een United t.o.v. een Arnhems Hert is 1:1). 
 

2. Lidmaatschap overschrijven van United Economy naar Arnhems Hert. 
Als het grootste deel van je afnemers/leveranciers uit Arnhem (of de onmiddellijke omgeving), dan kun je bij United Economy een 
verzoek indienen om je over te laten schrijven naar de gemeenschap Arnhems Hert (lidmaatschap én rekening worden 
overgezet). 

 
3. Lid blijven van United Economy en daarnaast lid worden van de gemeenschap Arnhems Hert. 

Je blijft lid van United Economy en wordt daarnaast lid van de gemeenschap Arnhems Hert*) (stap A). 
 

*) Een tweede rekening bij Circuit Nederland is niet nodig. De rekeningen van de verschillende gemeenschappen/communities zijn met 
elkaar gekoppeld, waardoor je naadloos zaken kan doen. Oók met deelnemers van andere communities bij Circuit Nederland. 
 
 

 


