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1. Lets Leuven  

Lets Leuven is een feitelijke vereniging uit regio Leuven.  

Contact: contact.letsleuven@gmail.com. 

De fundamentele waarden van Lets Leuven zijn:  

Solidariteit en verantwoordelijkheid dragen op sociaal, ecologisch en economisch 
gebied, daarbij zijn sociale insluiting en vertrouwen onze kernwaarden.  

Lets Leuven organiseert activiteiten met als doel het bevorderen van de sociale 
samenhorigheid, het duurzaam gebruik van goederen en de onbezoldigde 
dienstverlening aan de leden van de groep. 

Lets Leuven zorgt voor een structuur waarbinnen leden het volgende onderling 
uitwisselen:  

o diensten; 

o kennis en informatie; 

o goederen. 

De lokale waarderingseenheid is de ‘iku’ (= ‘hoeveel geef ik u ?’). 

2. Lidmaatschap  

2.1. Definitie van ‘lid’  

Lets Leuven staat open voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, woonplaats, religie 
of afkomst. Een lid kan zijn:  

o een persoon; 

o een koppel; 

o gezinsleden die gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres; 

o een vereniging. 

2.2. Begin lidmaatschap  

- Kandidaat-leden sturen een mail naar instapteam.letsleuven@gmail.com. 

- De kandidaat ontvangt dan een uitnodiging om de eerstvolgende 
instapvergadering bij te wonen.  

- De kandidaat geeft zijn contactgegevens (naam, adres, telefoonnr. en e-
mailadres) en deze worden op de database geplaatst.  

- De kandidaat betaalt het lidgeld en de verzekering bij instap en ondertekent 
dat hij/zij het huishoudelijk reglement heeft gelezen.  

- Als aan deze voorwaarden is voldaan, krijgt de nieuwe letser toegang tot onze 
database en wordt opgenomen in onze mailinggroep.  

- Een oud-lid kan zich herinschrijven na aanvraag bij het instapteam.  

2.3. Basisengagement van een lid  

Als letser ben je welkom als je:  

o minimum 2 letstransacties per jaar doet (1 vraag en 1 aanbod);  

o jaarlijks het lidgeld en de verzekeringspremie betaalt;  
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o jaarlijks 30 iku (= 1,5 uur engagement) bijdraagt voor de algemene werking 
van LETS Leuven; 

o je vragen en aanbiedingen kenbaar maakt via de online database en het 
mailsysteem;  

o in het belang van de goede werking van het lets-systeem zelf het evenwicht 
bewaart tussen geven en nemen; we bewaken de grenzen van -500 en +500 
iku; 

o iedereen binnen Lets met respect en integriteit behandelt.  

2.4. Einde lidmaatschap  

Wil je LETS Leuven verlaten, dan:  

o kijk je zelf de eindstand van je boekhoudblad na; 

o breng je je saldo naar nul; 

o meld je aan het kernteam dat je wil uitstappen. 

3. Letsen  

3.1. Eenheid van waardering  

- Transacties worden in Lets Leuven gewaardeerd met iku’s.  

- Binnen Lets Leuven geldt de richtlijn van 20 iku’s per uur dienstverlening.  

- In onderling overleg kan er van deze richtlijn afgeweken worden 

- Men kan ook gewoon een symbolisch bedrag afspreken, bv 1 iku, om zichtbaar 
te maken dat er een transactie heeft plaatsgevonden.  

3.2. Transacties  

- De basis van de transacties binnen LETS zijn de vragen en aanbiedingen. Deze 
zijn te vinden:  

o in de database;  

o in de mails die verzonden worden door de leden.  

- Maak vóór elke transactie duidelijke afspraken rond waardering, en het verloop 
van de transactie.  

3.3. Onkostenvergoeding in euro’s  

- Er wordt bij Lets Leuven een uitzondering gemaakt op de iku-regeling, wanneer 
er sprake is van reële onkosten bij een transactie, bv.  

o Bij het koken van een gerecht mogen de ingrediënten in euro’s vergoed 
worden.  

o Bij vervoer als letsdienst kunnen ofwel alleen de brandstof ofwel alle kosten 
(verzekering, slijtage, verkeersbelasting, onderhoud, enz. ) in euro’s vergoed 
worden. In dat laatste geval vind je het richtbedrag op 
https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2019/kilometervergoeding-nieuw-bedrag-
op-1-juli-2019 (= +/- 0,37/km).  

o De letsdienst zelf wordt altijd in iku’s vergoed (richtlijn 20 iku’s/uur).  

o Letsers kunnen onderling ook afspreken om alles in iku’s te vergoeden.  

 

https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2019/kilometervergoeding-nieuw-bedrag-op-1-juli-2019
https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2019/kilometervergoeding-nieuw-bedrag-op-1-juli-2019
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- Bij het uitlenen van materiaal geldt de regel ‘potje breken, potje betalen’. Om 
betwistingen te voorkomen wordt aangeraden:  

o vooraf te demonstreren hoe het apparaat werkt;  

o te testen of het apparaat nog werkt wanneer men het terugkrijgt;  

o zelf met eigen materiaal het werk uit te voeren bij een ander.  

3.4. Schade, letsels, verzekering 

- Alle letsers zijn verplicht zich bij de letsverzekering aan te sluiten. (Voor 
voorwaarden en dekking, zie:  

http://www.dvv.be/Images/av_20162103_dvv_associations_et_asbl_cover_nl.pdf)  

- LETS Leuven als organisatie kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden. 
Ieder letslid is verantwoordelijk voor eigen daden en de gevolgen ervan.  

- De letsverzekering komt pas tussen nadat de familiale verzekering 
(burgerlijke aansprakelijkheid), de autoverzekering en de ziekteverzekering al 
aangesproken werden.  

- Gebreken aan goederen moeten steeds gemeld worden voordat ze uitgeleend 
worden, dit om discussie achteraf te vermijden.  

- Het niet-betalen van de premie leidt tot het verbreken van het lidmaatschap van 
de letser.  

3.5. Open boekhouding  

- Transacties kunnen ingeschreven worden zowel door de gever als door de 
ontvanger. Dat wordt onderling afgesproken.  

- Transacties worden binnen de week ingeschreven.  

3.6. Lets en werkloosheid  

RVA Nationaal, de directie werkloosheidsreglementering in het bijzonder, verzond in 
augustus 2010 een onderricht naar alle RVA-diensten in België. Hierin delen ze mee 
dat “de cumulatie met werkloosheidsuitkeringen verricht in het kader van lokale 
uitwisselingssystemen toegelaten is” (Directie werkloosheidsreglementering, 
plaatselijke ruildiensten, p.2). Dit mits bepaalde voorwaarden te respecteren. De 
belangrijkste voorwaarde is dat iedere persoon met werkloosheidsvergoeding of 
brugpensioen wel individueel toestemming moet bekomen via het formulier C45B. 
Voor het invullen van dit formulier kan je terecht bij het kernteam van LETS Leuven.  

3.7. Lets en het ziekenfonds  

Indien je een uitkering van het ziekenfonds krijgt, informeer je bij hen of je de 
toestemming krijgt om te letsen. Dit is de eigen verantwoordelijkheid van de 
individuele letser. LETS Leuven kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het in 
gebreke blijven hiervan.  

3.8. Lets en het statuut van zelfstandige (in hoofd- of bijberoep)  

Indien je een inkomen hebt vanuit een activiteit als zelfstandige (zowel in hoofd- als 
bijberoep), mag je die activiteit aanbieden binnen LETS, op voorwaarde dat je je in 
regel stelt met de fiscus. LETS Leuven kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor 
het in gebreke blijven hiervan.  

 

http://www.dvv.be/Images/av_20162103_dvv_associations_et_asbl_cover_nl.pdf
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4. Werking en structuur  

- LETS Leuven is per definitie democratisch, alle letsers mogen meedenken 
wat het beheer van Lets Leuven betreft.  

- Er is een kernteam dat (twee)-maandelijks vergadert om de lopende zaken te 
behartigen, problemen op te lossen en de verawerking te ondersteunen. 
Iedereen kan zich kandidaat stellen om deel uit te maken van het kernteam.  

- Er zijn vera's (vera = verantwoordelijke) die deeltaken van de letsorganisatie op 
zich nemen. Het volledige overzicht van alle vera’s is terug te vinden op onze 
database.  

- Er worden regelmatig ontmoetingsmomenten georganiseerd.  

5. Consequenties in geval van overtredingen  

Het kernteam kan in overleg met jou beslissen je lidmaatschap te beëindigen als je:  

o het jaarlijks lidgeld niet betaalt; 

o de verzekeringspremie niet betaalt ; 

o inactief blijft ondanks herhaalde aanmoediging; 

o dit reglement niet naleeft; 

o weigert om mee te werken aan een conflict waarbij je betrokken bent 
ondanks meerdere pogingen vanuit het kernteam. 

6. Registratie van en omgang met persoonsgegevens (wet op 
privacy)  

- De persoonlijke gegevens van de leden worden enkel door LETS Leuven en 
andere LETS-kringen gebruikt. LETS verkoopt geen gegevens door aan derden. 
Alleen leden kunnen de ledenlijst inkijken. De adressenlijst van de leden mag 
enkel door andere leden gebruikt worden. Geen enkel lid geeft de adressen door 
aan anderen die geen lid zijn van Lets Leuven. Bij overtreding hiervan wordt het 
lidmaatschap stopgezet. Commerciële mailings zijn niet toegelaten. Bij klachten 
volgt er een sanctie (gaande van het betalen van een boete in iku's tot 
schorsing). Het kernteam bepaalt de sanctie nadat ze alle partijen heeft gehoord.  

- Beeldmateriaal kan gebruikt worden ter promotie van LETS Leuven. Wie dit niet 
wil, moet er zelf over waken niet in beeld te komen wanneer foto’s gemaakt 
worden. Wie op de website of op Facebook foto’s ziet waarop hij staat zonder dat 
hij dat wil, geeft een seintje aan het kernteam. Die zal ervoor zorgen dat de foto 
onmiddellijk verwijderd wordt.  

7. Akkoordverklaring  

Elk lid heeft het huishoudelijk reglement ontvangen. Lid worden of blijven bij LETS 
Leuven veronderstelt dat je met het reglement akkoord gaat.  

 

Datum:  

Naam:  

Handtekening:  


