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Arnhems Hert bouwt aan een community van inwoners, ondernemers én organisaties in de regio Arnhem. 

Waar wij samen werken aan een betere leefomgeving en een duurzame, lokale en florerende economie. 
De impact verdubbelt doordat het lokale betaalmiddel Arnhems Hert waarmee jij betaalt ook door de 

volgende deelnemer weer lokaal en duurzaam besteed wordt binnen de community, enz. enz. 
 

Arnhems Hert organiseert regelmatig bijeenkomsten zowel fysiek bij Arnhems Hert deelnemers, als on-line. 
 

Website: www.arnhemshert.nl              Telefoon: 06 – 40 12 14 10                  E-mail: welkom@arnhemshert.nl 

Welkom!  

Je bent geïnteresseerd om toe te treden tot de Arnhems Hert Community en je wilt meer weten over de 

Arnhems Hert Community. In dit informatieblad hebben we de relevante informatie voor je samengevat. 

Waarom zou ik deelnemer worden? De belangrijkste overweging is dat deelname aan Arnhems Hert je 

een extra mogelijkheid geeft om invulling te geven aan je missie waarin duurzaamheid, lokaliteit en 

maatschappelijke bijdrage een onderdeel van vormt. 

Daarnaast biedt deelname de volgende voordelen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voorwaarden voor toelating: 
a) Onderschrijft de doelstelling van Arnhems Hert: Wij werken samen aan een 

betere leefomgeving en een duurzame, lokale en florerende economie. 
b) Zet aantoonbaar stappen op het gebied van duurzaamheid en circulaire 

economie, en is bereid zich daarover jaarlijks te laten bevragen door Arnhems 
Hert deelnemers in een soort van “kijkje in eigen keuken” sessie. 

 
 

 

Heb je behoefte aan meer informatie? Kijk dan op de website van Arnhems Hert: Algemeen, of vaak 

gestelde vragen. Mocht jouw vraag er niet bij staan, neem dan contact op via welkom@arnhemshert.nl of 

met Tjwan Oei: 06 – 40 12 14 10. 

Bijlagen 

A: Contributiebijdrage Arnhems Hert 

B: Hoe meld ik mij aan als deelnemer 

a) Je gaat onderdeel vormen 

van een duurzame, lokale 

keten 

b) Toegang tot een nieuwe 

groep trouwe klanten 

c) Extra binding met 

bestaande klanten en 

leveranciers 

d) Faciliteiten voor Arnhems 

Hert deelnemers 
 

a) Deelname aan het loyalty systeem (bijv. met de Arnhems Hert Waardebon) 

b) In de toekomst gaan we ook kredietverlening aanbieden om daarmee het Arnhemse duurzame bedrijfsleven te faciliteren. 

 

Na elke bijeenkomst en elke 

transactie in Arnhems Hert 

ervaren we weer dat het 

behoren bij de Arnhems Hert 

community, ons extra inspireert 

en energie geeft! En als collectief 

dragen we ook bij aan de 

Arnhemse samenleving. Bijv. 

door onze bijdrage aan de 

jaarlijkse Dirk Zeldenrust 

Duurzaamheidsprijs. 

Arnhems Hert bestaat uit een groep van 

particulieren en organisaties/bedrijven die 

hun Arnhems Hert graag weer duurzaam en 

lokaal willen uitgeven. Na toetreding kan dat 

ook bij jou/jullie! 

Bij elke transactie in Arnhems Hert ben je je 

er weer van bewust dat deze transactie niet 

alleen duurzaam en lokaal is met jouw klant 

of leverancier, maar dat zich dat ook 

uitstrekt tot hun klanten of leveranciers, 

etc. etc. Daarmee creëren we met zijn allen 

een enorm multiplier effect. 

http://www.arnhemshert.nl/
https://arnhemshert.nl/
https://arnhemshert.nl/faq/
https://arnhemshert.nl/faq/
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BIJLAGE A: Contributiebijdrage Arnhems Hert 

Contributie: 

Jaarbijdrage: Een”mans” zaken Tot 20 FTE 20-100 FTE > 100 FTE 

Deelname aan Arnhems Hert 
(inclusief ARH rekening) 

€ 50 € 85 € 275 € 550 

     
Point of Sale applicatie voor 
de retail (P.O.S. + support) 

€ 65 € 65 € 65 € 65 

Incl. P.O.S.: € 115 € 150 € 340 € 615 
 

Bij aanmelding als deelnemer is de jaarbijdrage geldig voor het lopende kalenderjaar en het volledige aansluitende kalenderjaar.  

Voor niemand mag de hoogte van de contributie een belemmering zijn om deel te nemen aan de Arnhems Hert community. Als de contributie 

voor je bezwaarlijk is, en je je bijdrage op een andere manier dan financieel (of in een combi) wilt geven, neem dan contact op met ons voor de 

mogelijkheden.  

 

 

BIJLAGE B: Hoe meld ik mij aan als deelnemer bij Arnhems Hert? 

Voor bedrijven en organisaties gaat dat in 2 simpele stappen: 

 

1. Schrijf je in als Arnhems Hert deelnemer (minder dan 2,5 minuten invulwerk) 

Daarna ontvang je een mail met het verzoek om de Arnhems Hert rekening te openen (of te laten 

openen door diegene die ook toegang heeft tot de Euro tegenrekening. Bijvoorbeeld de boekhouding 

of administratie. Zie stap 2).  

Link naar het inschrijfformulier. 

 

2. Open de Arnhems Hert rekening (minder dan 10 minuten werk. Vergt IBAN rekeningnummer als 

tegenrekening en contactgegevens rekeninghouder incl. geboortedatum. Dit i.v.m. identificatie eisen 

van de Nederlandse Bank). 

 

(NB: Wens je ook privé een Arnhems Hert rekening te openen? Dat kan als je ook privé een aparte euro 

tegenrekening bezit. Het openen van een ARH privé rekening gaat via de volgende link.) 

 

Gedurende 2022 bieden we de P.O.S. functionaliteit zonder de meerkosten van 65 € aan! 

http://www.arnhemshert.nl/
https://arnhemshert.nl/contact/
https://arnhemshert.nl/aanmelden-organisaties/
https://arnhemshert.nl/aanmelden-vrienden-particulieren/

