Producten en diensten LRP-team
(per 01-01-2017)

Hoofdgroepen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Basistrainingen LB / LA / BA in het landelijk dienstencentrum in Utrecht
Ledendesk (orderdesk): telefonische / schriftelijke vragen
Ondersteuning door gemeenteadviseur LRP
Mutaties aanbrengen in de leden- / bijdragenadministratie
Geadresseerd materiaal, met name voor geldwerving
Wijzigingen aanbrengen in kerkelijke structuren (wijkwijzigingen, fusies,
etc.)
7. Digipassen (sleutels) / XML-koppeling t.b.v. toegang tot LRP
8. Bevestigingsbrief

1. Basistrainingen LB / LA / BA in het landelijk dienstencentrum in Utrecht
●

incl. lunch, per persoon / training
(excl. handleiding, gratis te downloaden)

€ 100,00

2. Ledendesk / orderdesk: telefonische en schriftelijke vragen
●
●

Ledendesk lrp-help@protestantsekerk.nl; telefonisch bereikbaar
op werkdagen van 9.00 - 16.00 uur; geen kostendoorberekening
Orderafdeling lrp-order@protestantsekerk.nl; telefonisch bereikbaar
maandag t/m donderdag van 9:00 -16.00 uur; geen kostendoorberekening

3. Ondersteuning door gemeenteadviseur LRP
De ondersteuning op locatie door gemeenteadviseurs is met de reorganisatie binnen de
Dienstenorganisatie per 1-1-2017 komen te vervallen.

4. Mutaties aanbrengen in de leden- / bijdragenadministratie
●

Een gemeente kan alle mutaties zonder kostendoorberekening zelf in LRP aanbrengen;
○ kosten bij uitvoering door LRP-team, per mutatie:
€ 4,00
○ In (bijzondere) situaties, waarin grotere aantallen of bijzondere
mutaties moeten worden verwerkt:
prijs op aanvraag

5. Geadresseerd materiaal, met name voor geldwerving
LRP-inrichting
● Inrichten van fonds/abonnement
● Inrichten van modelbrief in LRP (“gemeentesjabloon”)
● Aanbrengen brieftekst boven acceptgiro, buiten LRP om
● Inrichten complexe selectie

€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 25,00

Producten
● Toezeggingsformulieren of brieven met acceptgiro
● Toezeggingsformulieren of brieven met acceptgiro, incl. PKN-logo
● Acceptgiro’s
● Brieven op PKN briefpapier, zonder acceptgiro

€ 25,00 + € 0,16 p.st.
€ 25,00 + € 0,17 p.st.
€ 25,00 + € 0,08 p.st.
€ 25,00 + € 0,10 p.st.

Bijlagen
● Afdrukken bijlage op blanco A4, zwart-wit, enkel-/dubbelzijdig
● Afdrukken bijlage op blanco A4, kleur, enkel-/dubbelzijdig

€ 0,07 / € 0,10 p.st.
€ 0,25 / 0,45 p.st.

●
●
●

Antwoordenvelop eigen opdruk via PKN-printstudio
Antwoordenvelop opdruk “Uw antwoord wordt opgehaald”
Bijsluiter kopie toezegging

€ 0,25 p.st.
€ 0,10 p.st.
€ 0,02 p.st.

●
●

Looplijst digitaal (met bladsprong op gewenste rubriek)
Looplijst op papier (eenvoudige opmaak)

€ 25,00
€ 25,00

Materiaal en/of nabewerking
● Vensterenvelop blanco
● Vensterenvelop met PKN-logo (zwart-wit)
● Vensterenvelop formaat C5 met PKN-logo (kleur)
● Vensterenvelop eigen opdruk via PKN-printstudio(*)
  * alleen mogelijk indien opmaak vorig jaar al bij LRP aanwezig was
● Inpakken (couverteren) in enveloppen (starttarief)
○ Vouwen / couverteren
○ Vouwen / couverteren per extra bijlage
○ Combinatie met VKB-materiaal
● Schoonsnijden acceptgiro’s (indien niet gecouverteerd)
●
●

Verzending direct aan gemeenteleden (**)
Verzending aan één afleveradres (**)

€ 0,04 p.st.
€ 0,05 p.st.
€ 0,07 p.st.
€ 0,25 p.st.
€ 12,50
€ 0,02 p.st.
€ 0,01 p.st.
€ 10,00
€ 2,50
€ 0,60 p.st.
€ 7,00 per pakket

** tariefwijzigingen bij de postbezorger voorbehouden

Overige dienstverlening
● Aanmaken van incassobestanden, incl. inboeken in LRP
○ Maandelijks incasseren per fonds / abonnement; per jaar: € 225,00 + € 0,05 p.st.
○ Eenmalig incasseren per fonds / abonnement
€ 25,00 + € 0,05 p.st.
●
●

Maandelijkse toezending mutatielijst, per kwartaal
Eenmalige toezending via e-mail mutatielijst / ledenbestand

€ 30,00
va. € 10, € 0,08 p.p.

Voor andere vormen en producten: informeer s.v.p. naar de mogelijkheden bij de orderafdeling:
030 – 880 1777 of lrp-order@protestantsekerk.nl.
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6. Wijzigingen aanbrengen in kerkelijke structuren (wijkwijzigingen, fusies,
etc.)
●

Vorming van gemeenten (nieuwe gemeente / fusie zonder wijkgemeenten)

€ 595,00

●

Vorming van gemeenten (nieuwe gemeente / fusie met wijkgemeenten)

€ 850,00

●

Aanmerking tot Protestantse gemeente (zonder wijkgemeenten)

€ 255,00

●

Aanmerking tot Protestantse gemeente (met wijkgemeenten)

€ 515,00

●

Inrichting van een federatie van gemeenten

€ 750,00

●

Wijkwijzigingen (feitelijke kosten met opslag - op basis van geldende uurtarieven van de
betrokken medewerkers; op aanvraag)

●

Indeling van een (wijk)gemeente in secties van de gemeente (feitelijke kosten met opslag op basis van geldende uurtarieven van de betrokken medewerkers; op aanvraag)

In deze tarieven is inbegrepen het overzetten van bestaande selecties, groepen, vrije gebieden,
enz. tot maximaal 10 items per onderdeel. Boven dit aantal worden extra kosten in rekening
gebracht ad. € 5,-- per 10 items.
Tevens is één bezoek van een gemeenteadviseur inbegrepen, de tijd van meerdere
bezoeken wordt volgens het geldende uurtarief (zie onderdeel 3, hierboven) gefactureerd.

7. Digipassen (sleutels) / XML-koppeling t.b.v. toegang tot LRP
●

Gratis sleutels:
○ 5 sleutels per wijkgemeente (evt. per predikantsplaats)
○ Voor gemeenten met wijkgemeenten 5 sleutels extra voor het centrale niveau
○ Niet meer functionerende sleutels worden zonder kostendoorberekening vernieuwd
○ Vervanging zoekgeraakte sleutel
€ 30,00
○ Aangetekende verzending
€ 10,00

●

Betaalde sleutels:
○ Per stuk voor een periode van 4 jaar:
€ 60,00
○ Niet meer functionerende sleutels worden zonder kostendoorberekening vernieuwd
○ Vervanging zoekgeraakte sleutel
€ 30,00
○ Aangetekende verzending
€ 10,00

●

XML-koppeling, per wijkgemeente per jaar

€ 50,00

8. Bevestigingsbrief
namens de synode aan leden bij uitschrijving
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