RECRON contributies 2018
Contributie
(excl. 21% BTW)

Recreatie omzet jaar 2016
van
1
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€1
€ 13.601
€ 27.301
€ 45.401
€ 68.101
€ 90.801
€ 136.201
€ 226.901
€ 340.401
€ 544.601
€ 907.601
€ 1.633.601
€ 2.813.501
€ 4.200.201
€ 6.352.001
€ 8.440.401
€ 11.344.501
€ 14.520.001
€ 19.966.401
€ 29.949.501
€ 45.378.001
€ 65.000.001

tot
€ 13.600
€ 27.300
€ 45.400
€ 68.100
€ 90.800
€ 136.200
€ 226.900
€ 340.400
€ 544.600
€ 907.600
€ 1.633.600
€ 2.813.500
€ 4.220.200
€ 6.352.000
€ 8.440.400
€ 11.344.500
€ 14.520.000
€ 19.966.400
€ 29.949.500
€ 45.378.000
€ 65.000.000
en hoger

€ 294
€ 473
€ 739
€ 919
€ 1.082
€ 1.332
€ 1.553
€ 1.863
€ 2.146
€ 2.455
€ 3.105
€ 3.671
€ 4.537
€ 5.822
€ 7.167
€ 8.955
€ 10.748
€ 14.330
€ 21.498
€ 28.663
€ 35.827
€ 36.356

Definitie Recreatieomzet:
De definitie van recreatieomzet luidt volgens de statuten als volgt:
Met recreatieomzet wordt bedoeld de totale bedrijfsomzet, bij meerdere bedrijven of
vestigingen het totaal der omzet van alle bedrijven respectievelijk vestigingen die
binnen de juridische dan wel fiscale eenheid vallen, waarbij all-in arrangementen en de
inkomsten uit verhuur van onroerende en roerende goederen die tot de
recreatieactiviteiten gerekend mogen worden en ongeacht wie juridisch of economisch
eigenaar is van deze bedrijfsmiddelen tot de bedrijfsomzet worden gerekend verminderd
met de omzetbelasting en de verschuldigde toeristenbelasting en verminderd met de
omzet uit horeca, detailhandel, onderwijs, subsidies, reclameomzet en provisie bij
verkoop van roerende en onroerende goederen.
Bedrijven die nog geen omzet hadden in het jaar waarover de omzet wordt gevraagd geldt dat
wordt uitgegaan van de verwachte omzet van het betreffende jaar van het lidmaatschap. In dat
geval wordt dus verzocht een kruisje te zetten bij de verwachte omzetklasse.

z.o.z.

In schema:
Totale omzet
Van alle bedrijven binnen één juridische dan wel fiscale eenheid
Inclusief alle inkomsten uit verhuur van roerende en onroerende goederen die tot
recreatieactiviteiten gerekend mogen worden en ongeacht wie juridisch of economisch
eigenaar is van deze bedrijfsmiddelen
Ten aanzien van de verhuur van bungalows geldt het volgende onderscheid:
1. De bungalows, appartementen of andere kamers zijn volledig eigendom van het
recreatiebedrijf. In dit geval behoren alle opbrengsten tot de recreatieomzet.
2. De te verhuren objecten zijn gefinancierd door beleggers, particulieren dan wel
institutionele, eigenaren mogen tegen een vergoeding een beperkte tijd hun
“eigendom” huren en vangen een rentevergoeding op het eind van het jaar. In dit
geval behoren ook alle opbrengsten tot de recreatieomzet
3. Het recreatiebedrijf verhuurt objecten, die eigendom zijn van derden, ook gebruikt
worden door derden en een aantal weken per jaar in opdracht van die derden
verhuurd worden en de huurpenningen onder aftrek van de bemiddelingskosten
overgemaakt worden aan de eigenaren. In dit geval behoeven slechts de
bemiddelingskosten als omzet te worden opgegeven plus de eventuele vergoeding die
de eigenaar jaarlijks betaalt voor het gebruik van de grond.

Verminderd met:
-

BTW en Toeristenbelasting
Omzet uit horeca
Omzet uit detailhandel
Omzet uit beautybehandelingen
Provisie bij verkoopactiviteiten van roerende en onroerende goederen
Omzet verkregen uit subsidies
Omzet verkregen uit reclamemogelijkheden
Omzet verkregen uit het geven van (zwem) onderwijs

Contributie bijzondere lidmaatschappen:




Buitengewoon lidmaatschap (voor bv. scholen)
Buitengewoon lidmaatschap oud-leden
Aspirant lidmaatschap (géén recreatieomzet)

€ 473,00
€ 146,00
€ 294,00

Voordeel:



Koninklijke Horeca Nederland leden : € 100,-- korting
Hiswa leden: geven de recreatieomzet exclusief waterrecreatieomzet op
krijgen 30% korting op de contributie, mits ze ‘volwaardig’ HISWA lid zijn
Voor leden van HISWA, KHN geldt een korting, met dien verstande dat leden die in de

omzet- klasse 1 en 2 vallen geen korting krijgen.

Voor vragen over de contributieregeling(en) kunt u contact opnemen met de
(leden)administratie van RECRON T 0343 – 52 47 77

