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Wat is de Parel?

Waarom meedoen?

Hoe werkt het?

De Parel is een lokale
munt, die naast de euro
wordt gebuikt en een
lokale, eerlijke en
veerkrachtige economie
stimuleert.
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Om de lokale
gemeenschap te
versterken en minder
last te hebben van
economische recessie

De Parel is een munt die
vaker rondgaat in de lokale
economie en zo meer
omzet genereert voor
lokale ondernemers
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De Parel: stimulans voor een
veerkrachtige lokale economie
Je bent als ondernemer altijd op zoek naar kansen. Dan is de Parel
interessant! De Parel is een lokale digitale munt, die gebruikt wordt
naast de euro. De Parel zorgt voor meer omzet en meer binding tussen
lokale ondernemers, hun afnemers en leveranciers.

Wat is de Parel?
• De Parel is een digitale lokale munt, die naast de euro
functioneert en niet ‘in plaats van’
• De waarde van de Parel is gekoppeld aan de euro: 1 Parel = 1 euro
• De Parel heeft euro-dekking, dus met Parels kunnen weer euro’s
worden gekocht. Het dekkingsfonds heeft een dekkingsgraad van
103%
• De Parel is een euro met (door de lokale community zelfgekozen)
gedragsregels waardoor wordt bijgedragen aan een rijke, sociale,
schone, lokale economie
• De Parel maakt gebruik van de Cyclos bankensoftware, die
inmiddels wereldwijd door 5 miljoen mensen wordt gebruikt,
bijvoorbeeld in Bristol en Sardinië

De Parel vergroot de
dynamiek en veerkracht van
de regio Breda.
De Parel is een parallelle
munt, inwisselbaar voor de
euro na een bepaalde
termijn.
Kies vandaag nog voor de
Parel, wordt lid van de
community en open een
rekening.

Schrijf je in op
Bredageld.nl
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Waarom de Bredase Parel?
De Parel stimuleert dat producten en diensten lokaal worden gekocht
De Parel is geïntroduceerd om lokale ondernemers een boost te geven en om bij te
dragen aan een eerlijke, veerkrachtige economie. De Parel blijft in regio Breda
circuleren. Keer op Keer. De Parel stimuleert dat producten en diensten lokaal worden
gekocht. En daarmee stijgt de omzet van lokale ondernemers.

ONZE SAMENLEVING EN ONZE TOEKOMST MET ONS GELD
De Parel stimuleert de ontwikkeling van een lokale circulaire economie. Wat in de
omgeving beschikbaar is wordt meer benut met de Parel. Daarnaast zorgt een sterke
Bredase community voor nieuwe zakelijke relaties en dus nieuwe klandizie. De Parel is
goed voor onze samenleving en onze toekomst.

Goedgekeurd en veilig
De Parel is optimaal beveiligd en 100% geaccepteerd door de Nederlandse Bank. De
Belastingdienst maakt geen verschil tussen Parels en euro’s.

Waarom meedoen?

Houd het geld lokaal

De Parel is ontworpen om bedrijven en organisaties
in Breda en omgeving te versterken.

business

Breda heeft unieke kwaliteiten. De stad bruist van
evenementen, gemeenschapszin en creativiteit.
Het is een heerlijke plek om te wonen.
Dat hebben we mede te danken aan lokale
bedrijven en organisaties. Want begon de voorvader
van Floris van Bommel niet in Breda? En waarom is
café-restaurant De Beyerd zo'n begrip in de stad?
Zijn de pralines van La Bohème echt het lekkerst
van allemaal?

Met de Parel versterken we de lokale
waarden!
Diverse lokale organisaties zorgen ervoor dat Breda
een stad is waar veel kan en het altijd gezellig is.
Van de gemeente die zorgt voor o.a. de veiligheid,
tot de VVV, festivalorganisaties en de talloze
(sport)verenigingen.

banen

community

Samenwerken
Brabanders werken van oudsher samen
waardoor er meer ruimte is voor innovatie.
Wat als we nog intensiever met elkaar
samenwerken, de innovatiekracht vergroten
en koopkracht en dus omzet in de regio
houden?

Tanja Nolten
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Leg nieuwe contacten en ontdek nieuwe bedrijven
De Parel is een mooie gespreksopener; bij elke transactie ontstaat een beetje buzz,
over waar de Parel besteed kan worden. Het is een perfecte manier om unieke lokale
bedrijven te vinden waar je anders misschien nog nooit van had gehoord!

Geld met waarde
De Parel stimuleert een veerkrachtige, circulaire economie. De Parel wordt beheerd
door een non-profit coöperatie in een landelijk netwerk van lokale munten. Iedereen
kan lid worden. Dit is geld dat we zelf controleren in plaats van geld dat ons
controleert.

Handig voor je klanten
Probleemloos betalen
Circuit Nederland heeft betaalapparaten ontwikkeld
waarmee contactloos kan worden betaald tot een
bedrag van € 300,Je kunt een betaalapparaat bestellen bij Circuit
Nederland. Eenmalige kosten: € 200,- excl. btw.

Meer omzet
• Hoe meer deelnemers, hoe meer Parels er lokaal gaan circuleren en hoe minder
euro’s er weglekken. Dit zorgt voor verhoging van de omzet van deelnemende
ondernemers en organisaties.
• Na een beoordeling door experts kunnen rentevrije kredieten worden verstrekt
in Parels, waardoor er ook weer meer omzet wordt gegenereerd.
• In Sardinië heeft dit binnen enkele jaren geleid tot een extra omzet van
€ 20.000,- per ondernemer per jaar bij de 3.000 deelnemers aan de lokale
munt, de Sardex!

Geld nodig om te kunnen investeren?

De Parel creëert meer welvaart omdat het geld vaker in de lokale economie
circuleert. Omdat de Parel geen rente kent is er een stimulans tot lokaal besteden.
Dit in tegenstelling tot de Euro, die sneller de stad verlaat en ‘verdwaalt’ in
mondiale financiële systemen.

Parels maken een nieuw soort krediet mogelijk door samenwerking te organiseren tussen het bedrijf dat geld nodig heeft, en
de leveranciers. Als het krediet wordt verstrekt, krijgen de leveranciers extra inkomsten. Een goed alternatief voor
bankkrediet.

De Parel versterkt lokale bedrijven zodat ze ook in de toekomst gezond
blijven
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Hoe werkt het?
Testimonials van
ondernemers in
Bristol (UK)

Ga naar www.circuitnederland.nl/bredageld

Start de inschrijving, klik op 'hier'

“Klanten omarmen het. Het
voelt goed voor hen om
met lokaal geld te betalen
omdat ze weten dat het
een positief effect heeft
op de lokale economie.

Selecteer de groep Bredageld - Bedrijven en klik op 'volgende'

Vul je gegevens in op het inschrijfformulier en klik op 'bevestigen'

“Het is briljant! Het is een

Betaal de inschrijfkosten

snel en soepel
betaalmiddel, veel
goedkoper dan via de bank
en leuk om te doen.

Schrijf € 25,00 over op rekening NL78 TRIO 0784 9115 t.n.v. Stichting STRO
o.v.v. 'inschrijving BredaGeld'.Je rekening is nu geopend

Schaf Parels aan

Elke euro bovenop de € 25,00 wordt in Parels op je rekening bijgeschreven

“Onze omzet is flink
verbeterd.

Download de app 'Circuit Nederland'
er zijn versies voor iPhone en Android
Aan de slag!

WIN – WIN - WIN
Meer omzet
Lokaal geld zorgt in
Sardinië voor gemiddeld
20% meer omzet voor de
deelnemende
ondernemers.
Minder conjunctuur
gevoelig
Als zich een nieuwe crisis
aandient, heeft een sterke,
met elkaar samenwerkende
gemeenschap met
complementair geld hier
veel minder last van, zo
laat Zwitserland al meer

Nu kun je de Parels besteden en ontvangen van andere leden: online, via de
app of binnenkort met een betaalpas

Coöperatie de Bredase Parel
Gebruikers van de Parel zijn automatisch lid van de
coöperatie Bredase Parel en beslissen mee over de
ontwikkeling van de Parel. Voor meer info over de
coöperatie, kijk op www.bredageld.nl
Wil je meer weten? Neem dan contact op met Joost Barendrecht
(voorzitter) + 31 (0)6 209 45 209 of jb@jbda.nl

W.
FB.

Bredageld.nl
BredaGeld

dan 50 jaar zien.
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