
Algemeen 
 
Nederland Lacht is een website waarop de lach op alle mogelijke manieren en in al zijn 
vormen wordt gepresenteerd en gepromoot. Deelname aan deze website is mogelijk voor 
iedereen die op eigen unieke wijze bezig is om vrolijkheid en positiviteit te verspreiden.  
 
Als lid van Nederland Lacht wil je de lach in al zijn vormen samen met anderen helpen 
verspreiden. Door een gezamenlijke website en gezamenlijke promotie bundelen we onze 
krachten en versterken wij elkaar.  
 
Als je je aansluit dan verwacht Nederland Lacht dat je op jouw eigen website de banner met 
link naar de website van Nederland Lacht plaatst en dat je via je nieuwsbrief, mailcontacten 
en/of social media vermeldt dat je lid bent van Nederland Lacht. 
 
 
 
Tarieven en informatie voor professionals  
 
INSCHRIJFKOSTEN (20 euro) 
Je betaalt bij aanmelding eenmalig inschrijf-/administratiekosten van 20 euro in verband met 
het aanmaken van je persoonlijke pagina met een foto en een link naar je eigen website. 
Deze pagina wordt aangemaakt door een coördinator van Nederland Lacht.  
 
JAARLIJKSE BIJDRAGE (vanaf 70 euro) 
Het basisabonnement bedraagt 70,00 euro per jaar. Hiervoor kun je inschrijven in maximaal 
twee rubrieken (bijvoorbeeld “Laughter Yoga Leader” en “Lachclub”) en krijg je 10 
agendaplaatsingen per jaar.  
 
Per vermelding in een extra rubriek betaal je 10 euro extra per jaar. 
 
Een coördinator van Nederland Lacht zorgt ervoor dat jouw persoonlijke pagina gekoppeld 
wordt aan de rubrieken die jij bij je aanmelding hebt gekozen.  
 
Voor 10 extra agenda plaatsingen betaal je 25 euro per jaar. Na 365 dagen vervallen niet 
gebruikte agenda plaatsingen. Er wordt geen restitutie gegeven voor niet gebruikte agenda 
plaatsingen.  
 
Je ontvangt een inlogcode waarmee je zelf agendapunten kunt toevoegen aan de agenda 
van Nederland Lacht. 
 
Als professional heb je vrij toegang tot het volledige archief en kan je diverse materialen 
downloaden. 
 
Er wordt geen btw in rekening gebracht omdat Nederland Lacht een persoonlijk initiatief is 
van LachPsycholoog Alida van Leeuwen en als doel heeft om kostendekkend te zijn maar 
niet om winst te maken.  
 
Tussentijds opzeggen kan altijd maar er wordt geen restitutie verleend van je jaarlijkse 
bijdrage. Ieder jaar ontvang je een mail waarin wordt gevraagd of je je deelname wilt 
verlengen. Bij bevestiging van verlenging van deelname, ontvang je een digitale factuur. 
 
De betaaltermijn van een factuur is maximaal 14 dagen. Als een factuur niet op tijd wordt 
betaald, krijg je eenmalig een herinnering. Daarna wordt je aanmelding geannuleerd. 
 



Een coördinator van Nederland Lacht beoordeelt iedere aanmelding en kan besluiten een 
aanmelding niet toe te laten of te royeren als lid.  
 
***  
 
Tarieven voor verkoop via de Winkel van Nederland Lacht 
 
Heb je minimaal een basisabonnement, dan kan je naast het inschrijven in rubrieken ook 
materialen te koop aanbieden.  
 
Je betaalt voor ieder artikel in de winkel een eenmalig bedrag van 5 euro voor het aanmaken 
van de verkooppagina plus vermelding van het object in de nieuwsbrief. Daarnaast betaal je 
25% commissie bij iedere verkoop. De prijs van het artikel is inclusief de eventuele 
verzendkosten. 


