Kloktarieven 2020
Locaties Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg
Tarief 2019

Tarief 2020

€ 1,35 (1)

€ 1,41 (1)

0,19% (2)

0,19% (2)

Basis Tribune Werkplek
Abonnement

€ 75,00

€ 100,00

Per maand

KOA Tribunewerkplek (3)
Abonnement

€ 72,10 of

€72,64

Per maand zonder kortingsregeling

Kopen op Afstand (KOA) (4)
Abonnement

€ 45,00 (4)

€ 45,00

Per maand

EKT
Abonnement
Gebruik

€ 26,00
€ 0,012

€ 26,50
€ 0,013

Per maand
Per transactie

Aanbod markeren (App) (5)
Abonnement

€ 30,00

€ 30,00

Per maand

€ 32,50
€ 37,50

€ 33,30
€ 38,40

€ 0,95
€ 0,60
n.v.t.
n.v.t.

€ 0,98
€ 0,63
n.v.t.
n.v.t.

0,19%

0,19%

Transactieheffing (1)
Per transactie
Promotieheffing (2)
Heffing over inkoopomzet

Toelichting

Locatie Eelde
Serviceheffing
Serviceheffing (box)huurders
Serviceheffing niet (box)huurders
Transactieheffing (6)
1-4 fust
5 of meer fusten
5 – 21 fust
Meer dan 22 fusten
Promotieheffing
Heffing over inkoopomzet
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Per transactie
Per transactie
Per transactie
Per transactie
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(1) Kortingsregeling transactieheffing 2020:
0 tot 75 transacties per koperplaat per dag

€ 0,15 korting per transactie

75 tot 150 transacties gemiddeld per koperplaat per dag

€ 0,17 korting per transactie

Meer dan 150 transacties gemiddeld per koperplaat per dag

€ 0,19 korting per transactie

De korting wordt na afloop van het jaar bepaald en gerestitueerd op basis van de gerealiseerde transacties in dat jaar.
(2) Promotieheffing: Gedurende het jaar wordt 0,19% over de omzet berekend. Na afloop van het jaar wordt gekeken of u in aanmerking komt
voor een restitutie.
De uiteindelijke heffing is gebaseerd op de volgende staffel:
Schaal 1:

omzet 0 tot € 11 miljoen

0,19%

Schaal 2:

omzet € 11 miljoen tot € 50 miljoen

0,12%

Schaal 3:

omzet boven de € 50 miljoen

0,06%

Bij de berekening wordt uitgegaan van de totale omzet (klok en directe stromen). Bedrijven die onderdeel uitmaken van een financieel /
organisatorische eenheid (holding) kunnen aanspraak maken op een totaal afrekening waarbij de financieel / organisatorische eenheden bij
elkaar opgesteld worden.
(3) Voor een KOA Tribune Werkplek (KTW) heeft u een KOA abonnement nodig en een Marktplaats Netwerk (MPN) verbinding op uw huidige
tribune zetel.
KOA abonnement € 45,00 per maand (4)
MPN verbinding

€ 27,64 per maand

Totaalpakket

€ 72,64 per maand

Inclusief kortingsregeling (zie 4) € 57,64 per maand
(4) Als minimaal 5.000,- omzet gerealiseerd wordt per KOA aansluiting in 2020, ontvangt u na afloop van het jaar een korting van € 180,- per
KOA aansluiting.
(5) Dit maandbedrag is per debiteurennummer waarop uw KOA (tribune) werkplek of koperskaart geregistreerd staat. Meerdere inkopers (of uw
klanten) kunnen op één abonnement aanbod markeren. Kosten voor uw smartphone zijn voor eigen rekening.
(6) Naast de reguliere transactieheffingstarieven wordt er bij locatie Eelde € 0,01 per transactie doorbelast als bijdrage aan het
assortimentsfonds.
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