
Betalen met 

• • 

is altijd voordeliger 

Nieuw werkkapitaal door rentevrij krediet 
Minder afhankelijk van banken 
Nieuwe klanten dus meer omzet 
Klantenbinding 2.0 



Waarom beta len met florijn? 

De florijn is een initiatief van Stichting De Florijn 
Nederland, die de florijn bedrijfsmatig, maar zonder 
winstoogmerk aanbiedt. 

Doel van de florijn is consumenten en ondernemers in 
Nederland te voorzien van een volwaardig alternatief 
betaalmiddel, dat naast de euro kan worden gebruikt. 

Problemen met de euro zijn legio. Aanhoudende 
financH~le crises, een dalende levensstandaard, 
teloorgang van de binnensteden, leegstand, groeiende 
marktmacht van webshops en het grootbedrijf en een 
disfunctionerend bankwezen. 

Tegenwoordig weten de meeste mensen wel dat de 
banken het geld scheppen op het moment dat we het 
komen lenen. Ze doen dat puur in hun eigenbelang, 
zonder enig oog voor de maatschappelijke belangen. 
Banken lenen nauwelijks, en gaan op deerniswekkende 
wijze met debiteuren om, zeker als er (de schijn van) 
financiele problemen zijn. 

Minder met de bank te maken 
hebben? 

Wilt u als ondernemer nieuw werkkapitaal om te 
investeren en zo krachtiger de concurrentie met 
webshops en het grootbedrijf aan te gaan? Bent u op 
zoek naar nieuwe klanten, die eigenlijk liever bij het 
MKB inkopen? 

Dan is de florijn het ideale betaalmiddel voor u. Niet 
terug naar de gulden, maar vooruit met de florijn. Geen 
rente, geen inflatie, geen deflatie, maar altijd 
voldoende kapitaal dat rentevrij, dus kosteloos 
beschikbaar is. 

Rentevrij krediet? Hoe kan dat? 

Stichting De Florijn Nederland schept het geld op 
dezelfde, boekhoudkundige wijze als een bank, maar 
dan rentevrij en in het belang van de mensen en de 
bedrijven die het geld gebruiken. Zij zijn tenslotte 
degenen die investeren, produceren en consumeren. 

De kredietruimte wordt bepaald door de grootte van het 
florijn-netwerk. Hoe grater het netwerk, hoe grater de 
kredietruimte. Laten wij weer zelf als werkende 
mensen, in plaats van de geldverschaffer, bepalen 
waarin wel of niet ge'investeerd kan worden. 

Nieuwe klan ten door de florijn? 

Het werkt heel eenvoudig: mensen hebben florijnen, en 
kunnen die aileen uitgeven bij de aangesloten 
bedrijven. En dat zijn MKB-bedrijven, net als het uwe. 
Op die manier krijgt u nieuwe klanten en wordt uw 
handel gestimuleerd. 

Het is dezelfde reden als waarom ondernemers 
bijvoorbeeld met de IRIS Cheque meedoen. Of waarom 
boekhandels boekenbonnen uitgeven. Deze moeten 
echter met euro worden aangeschaft. Omdat florijn 
vooral in circulatie komt als rentevrij krediet, is het 
stimulerende effect bij de florijn veel grater. 

Rentevrij krediet dat circuleert om daadwerkelijke 
productieve handel in de reele economie te financieren. 
In plaats van speculeren en 'geld met geld verdienen'. 

De florijn voorziet in nieuw werkkapitaal waar het 
schaars is. 



Hoe werkt de florijn? 

Bij iedere transactie geldt: 1 florijn = 1 euro. Prijzen 
blijven hetzelfde. 

Ondernemers kunnen een bedrijfsrekening openen. 
werknemers en consumenten een 
particulierenrekening. 

Mensen en bedrijven die regelmatig met florijn betalen 
kunnen laagdrempelig krediet krijgen. Er zijn wel 
enkele basisvoorwaarden, zoals een kleine 
maandelijkse aanvulling op uw kredietstand, die ook 
direct weer besteedbaar is. De voorwaarden zijn 
makkelijk werkbaar voor iedere kredietwaardige 
deelnemer. 

Bedrijven die hun florijnen niet zinvol binnen het 
netwerk kunnen besteden, kunnen die op het 
wisselkantoor (betalenmetflorijn.nl) voor maximaal 
€0,95 verkopen. Iedereen kan ze daar aanschaffen. Zo 
is de florijn dus altijd inwisselbaar. U kunt nooit met 
florijnen blijven zitten en u kunt altijd een goede koers 
voor uw florijnen verwachten. Bovendien zijn deze 
florijnen waarschijnlijk extra omzet. 

Is de florijn legaal? 

Jazeker. De florijn is onderzocht door de Nederlandsche 
Bank. Die heeft bepaald dat de florijn buiten de 
reikwijdte van de Wet op het Financieel Toezicht valt en 
dus legaal is. 

En de administratie? De 
Belastingdienst? 

u kunt uw omzet in florijn gewoon in de euro 
boekhouding mee laten lmopen. 1 florijn is tenslotte 
1 euro. Het enige dat verandert, is dat u er een extra 
kaspositie bij krijgt, namelijk het saldo op uw 
florijn-rekening. 

De belasting over uw omzet in florijn kunt u gewoon in 
euro betalen. 

Wat kost deflorijn? 

Particulieren kunnen gratis meedoen door een 
particulierenrekening te openen. Zij kunnen dan 
betalen met florijn, en florijnen kopen op het 
wisselkantoor. Als zij regelmatig met florijn betalen, en 
zeker als zij een deel van hun salaris in florijn 
accepteren, komen ook zij in aanmerking voor krediet. 

Bedrijven betalen flO,- per maand voor een 
bedrijfsrekening. Zij hebben hiermee de mogelijkheid 
florijnen te verkopen. En ze vergroten hun potentiele 
klantenkring, want bedrijven die zich inschrijven 
komen direct op de ledenlijst, waar iedereen ze 
gemakkelijk weet te vinden. 

De kosten voor een bedrijfsrekening zijn overigens op 
basis van niet-goed-geld-terug: als una een jaar geen 
toegevoegde waarde van de florijn hebt ervaren, krijgt u 
deze kosten teruggestort op uw rekening, waarna u wel 
gewoon lid kunt blijven. 

Te mooi om waar te zijn? 

Nee hoor. De florijn werkt gewoon zoals geld hoort te 
werken: puur als betaalmiddel, niet als oppot- of 
speculatiemiddel. 



Beta len met florijn - de voordelen op een rijtje: 

• Een snel groeiende groep nieuwe klanten 

• Nieuw werkkapitaal, rentevrij en dus kosteloos 
• Binnen een paar minuten een rekening geopend 

• Super gemakkelijk en razendsnel betalen met onze betaal-app 
• Florijn kopen en verkopen via het online wisselkantoor 
• Geen banken, gewoon eerlijk geld voor werkende mensen 

http://www.betalenmetflorijn.nl/
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