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1 LETS Roeselare zorgt voor een structuur waarbinnen het mensen mogelijk maakt 

onderling diensten, goederen en kennis te ruilen door middel van lokale eenheden, 

genaamd ‘wieltjes’. Voor uitgaven die met de dienst gepaard gaan (bv. brandstof, 

ingrediënten, logement), kan de aanbieder euro’s vragen. 

 

2 Alle LETS-rekeningen beginnen op stand 1500, en kunnen schommelen tussen 0 en 

3000 wieltjes. In bepaalde persoonlijke gevallen (bv. belangrijke transacties, ziekte) kan 

hiervan, in samenspraak met de kernleden, worden afgeweken. 

  

 Personen die de minimumgrens van 0 wieltjes op hun rekening hebben bereikt, 

kunnen niets meer vragen, maar enkel aanbieden tot hun rekening terug boven de 

minimumgrens staat. Tijdens deze periode zal zijn/haar stand worden aangeduid met een 

kenmerk op de ledenlijst. Indien een persoon toch eenheden uitgeeft, zal die transactie niet 

worden verwerkt. 
 

 Personen die de maximumgrens van 3000 wieltjes op hun rekening hebben bereikt, 

kunnen niets meer aanbieden, maar enkel vragen tot hun rekening terug onder de 

maximumgrens staat. Tijdens deze periode zal zijn/haar stand worden aangeduid met een 

kenmerk op de ledenlijst. Indien een persoon toch eenheden ontvangt, zal die transactie 

niet worden verwerkt of volgt overleg. 

 

3 De transacties gaan van hand tot hand. Slechts de betrokken partijen kunnen invloed 

uitoefenen op de vorm en inhoud van de transactie. Elke LETS-transactie moet geregistreerd 

worden in het eLAS systeem via de website van LETS Roeselare. De ontvanger van de dienst 

registreert de transactie ten laatste 6 weken na de transactie. 

 

4 De informatie betreffende het verkeer en de hoeveelheid van LETS-eenheden is niet 

geheim. Iedere deelnemer kan dit in het eLAS systeem opzoeken. 

 

5 Het lidmaatschap van LETS Roeselare geldt voor een periode van één jaar, 

namelijk van begin januari tot eind december. Kandidaat-leden dienen: 

 * Minimum 1 LETS-bijeenkomst te volgen. 

 * Het huishoudelijk reglement te ondertekenen. 

 * Het lidgeld (€ 6) en de waarborg (€ 15) te betalen  

    op rekeningnummer: BE89 3631 7925 0885 

Voor Vrije Tijdspas-houders is er een speciaal tarief voor lidgeld. Vraag ernaar! 

 * Volgende informatie te verstrekken : Naam, voornaam, adres, 

    telefoonnummer, e-mail, 3 voorbeelden van vraag en aanbod 

 

6 Iedere deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar daden en de 

eventuele gevolgen daarvan. De verantwoordelijkheid van de LETS-groep of delen daarvan 

kan niet worden ingeroepen. Alle leden worden aangeraden een familiale verzekering af te 

sluiten. 

Mensen met een uitkering van de RVA (o.a. werklozen, bruggepensioneerden, mensen op 

tijdkrediet, …) moeten de RVA op de hoogte brengen van het gebruik van het LETS-

systeem. Met het formulier C45b verkrijgbaar bij de LETS-Roeselare kern kan men dit 

officieel aan de RVA doorgeven. 

 



 

 

 

 

 

 

7 Bij conflicten tussen deelnemers onderling worden eerst de kernleden op de hoogte 

gebracht. Hij/zij tracht dan zicht te krijgen op het conflict en werkt een voorstel uit. De 

kernleden kunnen beslissen over volgende stappen. 

 

8 De deelnemers aan LETS zullen binnen de groep niet discrimineren op basis van 

geslacht, geaardheid, geloof, ras, afkomst of overtuiging. De verantwoordelijken behouden 

zich het recht mensen op grond van niet-democratische overtuiging of houding te weigeren. 

 

9 Elke deelnemer die het huishoudelijk reglement niet respecteert kan worden 

uitgesloten van verdere deelname, zonder teruggave van het lidgeld, waarborg of resterende 

LETS-eenheden (wieltjes). 

 

10 Een LETS-deelnemer zal de groep niet verlaten met een stand onder 1.500 

wieltjes. Is dat toch het geval, dan zal het lid gevraagd worden zijn/haar achterstal nog in 

te halen. Als laatste mogelijkheid kan het lid zijn/haar achterstal inlossen door betaling van 

€ 0,10 per letspunt (per wieltje). Met een maximum van € 15 (de volledige waarborg) en dit 

enkel ter compensatie bij het uitstappen. 

 

11 Per jaar geeft elke LETS-deelnemer 72 wieltjes aan het secretariaat. Nieuwe leden 

die in een reeds begonnen jaar instappen, betalen 6 wieltjes per resterende maand van dat 

LETS-jaar, startende de maand na de inschrijving. Dit is om diensten die gedaan worden voor 

de algemene werking van de LETS-groep te vergoeden. Onder de algemene werking verstaan 

we o.a. de website beheren, de administratieve taken, de promotie, de viering voor het x-

aantal jarig bestaan van de groep. 

 

12 Tijdens activiteiten van LETS kunnen af en toe foto's genomen worden, die nadien 

geplaatst kunnen worden op de internetpagina van LETS Roeselare, de facebook-pagina van 

LETS Roeselare, of andere media. Indien u niet herkenbaar op foto's van LETS wenst te staan, 

dient u dit vooraf uitdrukkelijk aan de kernleden mee te delen. 

 

 

13. Privacy is voor LETS Roeselare erg van belang. Intern gaan wij omzichtig om met 

persoonsgebonden gegevens.  

Persoonsgebonden gegevens worden bij LETS Roeselare tot een minimum gehouden en enkel 

gebruikt voor specifieke verwerking: service, ledenbeheer, ondersteuning en interne werking. 

U heeft het recht, op elk ogenblik, een kopie op te vragen van uw persoonsgegevens, deze aan 

te passen of te beperken. 

U kunt steeds eisen, onnodige gegevens, te wissen. 

Met vragen rond verwerking van persoonsgebonden gegevens, kunt u terecht op 

lets.roeselare@gmail.com 

 

14. Bij het akkoord verklaren van het huishoudelijk reglement, stemt u automatisch in met ons 

publicatiebeleid van media. Dit houdt in dat eventuele foto’s of beelden van u tijdens LETS 

activiteiten kunnen gebruikt worden voor publicatie. 
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