
Noppes is een economisch netwerk. Op onze 
website staan de advertenties waarin particulieren 
en zzp’ers allerlei goederen en diensten aan bieden, 
zoals klussen, vervoer, hulp, etc. We betalen 
elkaar daarvoor met noppes of noppen.

Noppes is een sociaal netwerk. Elke maand 
zijn er vaste bijeenkomsten waar leden elkaar ont
moeten onder het genot van een goede maaltijd. 
Leden organiseren ook allerlei activiteiten: info

middagen,  filmavondenofuitstapjes.
Je hoeft er niet aan mee te doen, maar het maakt 
lid zijn wel leuker. Noppes is warm geld.

Noppes is vrijwilligers. We doppen onze eigen 
boontjes: al het werk bij Noppes wordt gedaan 
door de leden. Er zijn verschillende commissies 
en werkgroepen, en de actieve leden hebben 
regelmatig contact met het bestuur. 

Noppen moeten rollen! Handels activiteit is de 
motor van het systeem, noppen uitgeven is de 
drijfveer voor aanbod waar anderen weer hun 
verdiende noppen aan kunnen besteden. En jouw 
aanbod is altijd de moeite waard!

Wat is 1 nop waard? 
De nop is niet gekoppeld aan 
andere munten. Voor het gemak 
zeggen we: 1 nop = 1 euro, maar ieder  
bepaalt zelf de prijs van z/h aan bod.  
Vergeleken met de euro  economie zijn 
diensten bij Noppes vaak heel betaalbaar.  

Noppes is belastingvrij als je jaar 
 omzet onder de 3000 nop blijft. Aangeven  
mag altijd. Handig voor zzp’ers.

Noppes is een Amsterdams ruil handelsysteem met een eigen munt en markt waarin leden hun 
goederen en diensten aanbieden en verhandelen. Onze community currency – munt of punt – 
heet de nop. In officiële termen is Noppes een Local Exchange & Trading System (LETS). 

Lid worden?
Word een half jaar proeflid voor 1 euro! 
Bevalt het, dan kun je doorgaan met het 
volledige lidmaatschap. 
Meer informatie op: www.noppes.nl

Noppes is duurzaam: we bestaan al ruim 20 
jaar! Noppes is de grootste en oudste van de ca. 80 
LETSkringen in Nederland en heeft ca. 400 leden. 

Noppes is zelf geld scheppen. LETSgeld ont
staat tijdens een transactie: wat de verkoper er 
aan saldo bij krijgt, gaat er bij de koper vanaf. Er 
komt geen bank aan te pas. Noppes kent ook geen 
rente. Het totale saldo van alle deelnemers blijft 
dan ook altijd nul. Simpel. En wel  
zo eerlijk.

Noppes•Adres:Ketelhuisplein41,1054RD
Amsterdam•0204288080•mail:info@noppes.
nl•Voordeopeningstijdenenagenda:ziede
website:www.noppes.nl•LikeusonFacebook!



  


