Contributiestructuur 2021

Voor het FNRS-lidmaatschap wordt jaarlijks een
contributie in rekening gebracht.
Wij werken met verschillende lidmaatschap soorten
en categorieën. Deze zijn afhankelijk van het aantal
stallingsplaatsen die aanwezig zijn op uw hippische
accommodatie en het type bedrijf. Hierin wordt een
verschil gemaakt of u als hoofdactiviteit een
manegebedrijf heeft of een IST-, pension- of
opfokstal.

Bij deze lidmaatschappen wordt jaarlijks naast de
contributie de sterrenkeuring en de keuring voor het
Veiligheidscertificaat in rekening gebracht. Daarnaast
heeft de FNRS een basislidmaatschap en een
starterslidmaatschap. Bij het basislidmaatschap
vindt geen sterrenkeuring plaats maar worden de
kosten van het Veiligheidscertificaat wel
doorberekend. Het starterslidmaatschap is voor
bedrijven die nog geen accommodatie hebben.
Om u hier inzicht in te geven hebben wij dit in
onderstaand schema verwerkt:

Manegebedrijven

Aantal stallen
16 – 30
31 – 60
vanaf 61

Contributie 2021
€ 632,00
€ 729,00
€ 829,00

Kosten keuringen excl. btw
€ 167,00
€ 167,00
€ 167,00

Totaal excl. btw
€ 799,00
€ 896,00
€ 996,00

Contributie 2021
€ 447,00
€ 620,00

Kosten keuringen excl. btw
€ 167,00
€ 167,00

Totaal excl. btw
€ 614,00
€ 787,00

Contributie 2021
€ 372,00

Kosten keuring SVP excl. btw
€ 113,00

Totaal excl. btw
€ 485,50

Contributie 2021
€ 372,00

Kosten keuringen excl. btw
n.v.t.

Totaal excl. btw
€ 373,00

IST-, pension- en opfokstallen

Aantal stallen
16 – 30
Vanaf 31
Basislidmaatschap

Aantal stallen
0 – 15
Starterslidmaatschap

Mocht u na het lezen van dit informatieblad nog vragen hebben,
dan kunt u contact opnemen met de FNRS via 088 02 24 300 of
via ondernemersdesk@fnrs.nl.

---disclaimer---De informatie in dit blad is bedoeld als algemene informatie en ter voorlichting van leden. Er
kunnengeenrechtenaandezeinformatieworden ontleend.FNRSwijsteropdatvoorspecifieke
situaties een daarop toegesneden advies dient te worden gevraagd. Hoewel dit informatieblad
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt FNRS geen enkele
aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).

Meer informatiebladen kunt u vinden op www.fnrs.nl

