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Tarieven voor Glas in Beeld 2022 
 
Bouwend Nederland Vakgroep GLAS heeft met Eisma een contract ondertekend voor de periode 
2020 t/m 2022. Ieder Vakgroep GLAS-lid kan kiezen uit twee soorten abonnementsvormen: 

- Abonnementsvorm  1: 1 werkgeversabonnement met een verplicht aantal 
werknemersabonnementen 

- Abonnementsvorm 2: 2 werkgeversabonnementen en een zelf te kiezen aantal 
werknemersabonnementen 

 
Tarieven 2022 Abonnementsvorm 1:  

 1 Werkgeversabonnement: € 157,94 (excl. 9% btw) per jaar 
 Verplicht werknemersabonnement voor alle werknemers à € 4,23 (excl. btw) per stuk 

(zes GiB exemplaren per jaar) 
 

Tarieven 2022 Abonnementsvorm 2: 
 2 Werkgeversabonnementen à € 157,94 (excl. btw) per jaar 
 Keuze uit het aantal werknemersabonnementen à € 6,03 (excl. btw) per jaar  

 
Het reguliere abonnement op Glas in Beeld (voor niet Vakgroep GLAS leden) bedraagt met 
ingang van 1 januari 2022:  € 310,50 excl. 9% BTW. 
 
Ter informatie: 

- Glas in Beeld is verplicht voor alle leden van de Vakgroep GLAS, dus als je eerder geen 
abonnement heeft gehad of je bent een nieuw lid, dan dien je ook het antwoordformulier 
in te vullen. 

- Het contract geeft je de mogelijkheid om per jaar de abonnementsvorm te wijzigen 
- De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd/bijgesteld met maximaal 5% prijsstijging 
- Er worden géén portokosten doorbelast. Dit geldt voor zowel de gepersonaliseerde 

exemplaren als ook voor de bulk (pakket) zendingen. Indien je medewerkers thuis 
werken, kan je GiB gratis gepersonaliseerd naar hun huisadres laten sturen. 

 
Betaling: 
Vakgroep zal het eerste werkgeversabonnement à € 157,94 (excl. btw) verrekenen in de 
lidmaatschapscontributie. Eisma Bouwmedia zal de overige kosten voor het abonnement Glas in 
Beeld bij de leden van de Vakgroep GLAS in rekening brengen. Deze jaarfactuur van Eisma 
Bouwmedia ontvang je in februari 2022. 
 
Heb je vragen? Neem contact op met het secretariaat van Vakgroep GLAS: 
vakgroepglas@bouwendnederland.nl of bel ons op 079 – 325 22 20. 
 
 
 
 

  


