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Aan alle leden en sympathisanten van de Vakgroep GLAS 
 

Zoetermeer, 26 november 2020  

 

 

Geachte leden en sympathisanten,  

 

Hierbij informeren wij u over de tarieven voor Glas in Beeld 2021. 

 

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 2021 Abonnementsvorm 1:  

• 1 Werkgeversabonnement: € 150,42 (excl. 9% btw) per jaar 

• Verplicht werknemersabonnement voor alle werknemers à € 4,03 (excl. btw) per stuk 

(zes GiB exemplaren per jaar) 

 

Tarieven 2021 Abonnementsvorm 2: 

• 2 Werkgeversabonnementen à € 150,42 (excl. btw) per jaar 

• Keuze uit het aantal werknemersabonnementen à € 5,74 (excl. btw) per jaar  

 

Het reguliere abonnement op Glas in Beeld (voor niet Vakgroep GLAS leden) bedraagt met 

ingang van 1 januari 2021:  € 271,11,= excl. 9% BTW. 

 

Ter informatie: 

- Glas in Beeld is verplicht voor alle leden van de Vakgroep GLAS, dus als u eerder geen 

abonnement heeft gehad of u bent een nieuw lid, dan dient u ook het antwoordformulier 

in te vullen. 

- Het contract geeft u de mogelijkheid om per jaar de abonnementsvorm te wijzigen 

- De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd/bijgesteld met maximaal 5% prijsstijging 

- Er worden géén portokosten aan u doorbelast. Dit geldt voor zowel de 

gepersonaliseerde exemplaren als ook voor de bulk (pakket) zendingen. Indien 

uw medewerkers thuis werken, kunt u GiB gratis gepersonaliseerd naar hun 

huisadres laten sturen. 

 

Betaling: 

Vakgroep zal het eerste werkgeversabonnement à € 150,42 (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 ontvangt u in februari 2021. 

 

Antwoordformulier: 

Wij verzoeken u voor dinsdag 5 januari 2021 bijgaand antwoordformulier in te vullen en op te 

sturen naar i.taal@bouwendnederland.nl.  

 

 

 

Indien u bijgaand formulier niet voor 5 januari 2021 invult, gaan wij uit  

van dezelfde gegevens als in 2020!  
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Kopij 

De redactie van Transparant heeft altijd belangstelling voor nieuwe artikelen. Heeft u nieuws, 

een jubilaris, een mooi project o.i.d. dan kunt u dat toezenden aan de redactie t.a.v. Irene Taal 

(i.taal@bouwendnederland.nl). 

 

Als u naar aanleiding van deze brief vragen heeft, dan kunt u deze telefonisch (079-325 22 20)  

of per e-mail stellen.  

 

In afwachting van uw spoedige opgave, 

 

met vriendelijke groet, 

Bouwend Nederland Vakgroep GLAS 

 

 

 

 

Irene Taal 
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Antwoordformulier inventarisatie Glas in Beeld 2021 
 

Bedrijfsnaam: ___________________________________________________________ 
 
Locatie(s): ___________________________________________________________ 
  
Wij verzoeken u om uw keuze te maken uit Abonnementsvorm 1 òf Abonnementsvorm 2. 
Indien u bijgaand formulier niet voor dinsdag 5 januari 2021 invult, dan gaan wij uit van dezelfde 
gegevens als in 2020! 
  
❑ Abonnementsvorm 1: 
     Eén werkgeversabonnement à € 150,42 + verplicht aantal werknemersabonnementen à € 4,03   
     per stuk (x 6 exemplaren per jaar) 
 
o De onderneming heeft op 1 januari 2021 ______________werknemers in dienst 
o Wij willen Glas in Beeld gepersonaliseerd laten verzenden aan onze medewerkers.   

Portokosten worden niet doorberekend. Svp hierbij een lijst aanleveren met naw-gegevens. 
Indien uw medewerkers thuis werken, kunt u GiB gratis, gepersonaliseerd naar hun 
huisadres laten sturen. 

o Wij willen Glas in Beeld via het bedrijf aan de werknemers verstrekken. Portokosten worden   
niet doorberekend  

 
❑  Abonnementsvorm 2: 
      Twee werkgeversabonnementen à € 150,42 +  zelf te kiezen aantal werknemersabonnementen à   
      € 5,74 per stuk (x 6 exemplaren per jaar) 
 
o Aantal werknemersabonnementen à  € 5,74 ________________________________ 
o Wij willen Glas in Beeld gepersonaliseerd laten verzenden aan onze medewerkers 
o Portokosten worden niet doorberekend. Svp hierbij een Excel- bestand aanleveren met  

naw-gegevens. Indien uw medewerkers thuis werken, kunt u GiB gratis, gepersonaliseerd 
naar hun huisadres laten sturen. 

o Wij willen Glas in Beeld via het bedrijf aan de werknemers verstrekken. Portokosten worden    
niet doorberekend 
 

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 9% BTW. 
 
Ondertekend door: 
De heer / mevrouw: ____________________________________________ 
 
Handtekening: ________________________ 
 
E-mailadres: ___________________________________________________________ 
 

SVP formulier duidelijk ingevuld verzenden naar i.taal@bouwendnederland.nl  

mailto:i.taal@bouwendnederland.nl

