
Producten en diensten LRP-team
(per 01-07-2022)

Helpdesk ledenadministratie (030) 880 1777

Onze openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag van 9:00 uur tot 17:00 uur en op
vrijdag tot 16:00 uur.  Wij staan u dan graag te woord. U kunt ook een e-mail sturen naar
lrp-help@protestantsekerk.nl of bij vragen over uw bestelling naar lrp-order@protestantsekerk.nl

Documentatie ledenadministratie
Een uitgebreide handleiding inzake de ledenadministratie, bijdragenadministratie, lokaal beheer,
Pastoraal medewerker, selecties en sjablonen kunt u hier vinden; https://lrp-doc.pkn.nl/

Het uitbesteden van taken aan de LRP orderadministratie
Een gemeente kan de vrijwel alle taken zelf in LRP uitvoeren maar kan er ook voor kiezen om taken
door het LRP-team te laten uitvoeren. Hieronder de mogelijkheden en prijzen.

Ordernummer Omschrijving Prijs
9600.00.17 Inrichten van een fonds € 60,00
9600.00.36 Opmaken van een brief in LRP (via Sjablonen) € 60,00
9600.00.01 Inrichten van de selectieomgeving (maken van complexe selecties) € 30,00
9600.00.24 Bezorg- of looplijsten opmaken (exclusief bedrukken) € 25,00
9600.80.08 Extra werkzaamheden, per uur € 60,00
9600.80.09 Extra werkzaamheden, per half uur € 30,00
9600.80.11 Extra werkzaamheden, per 10 minuten € 10,00
9600.31.05 Uitvoeren mutatie LRP orderadministratie, per mutatie €   5,00
9600.00.00 Orderverwerking en begeleidingskosten € 30,00
9600.20.04 Abonnement maandelijkse mutatielijst (per half jaar) € 75,00
9600.31.01 Bevestiging bij uitschrijving aan leden €   1,50
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Het bestellen van materiaal
Het is mogelijk dat het LRP-team u ondersteunt bij uw activiteiten op het gebied van
fondsenwerving. Uw bestellingen kunt plaatsen via het bestelformulier in LRP. Het begint bij de
keuze van uw materiaal. Bij een reguliere bestelling rekenen wij € 30,00 voor orderverwerking en
begeleidingskosten.

Order-
nummer

Omschrijving Prijs

9600.00.30 Briefpapier, A4, blanco € 0,03

9600.00.35 Briefpapier, A4, PKN logo € 0,04

9600.00.31 Combola (12"), brief 2/3 met acceptgiro, blanco € 0,11

9600.00.32 Combola (12"), brief 2/3 met acceptgiro, PKN logo € 0,11

9600.00.38 Combola (16") brief A4, met acceptgiro, blanco € 0,14

9600.00.33 OLA (4"), Acceptgiroformulier € 0,06

9600.01.06 Envelop C5/6 (114x229), PKN logo, venster € 0,07

9600.01.07 Envelop C5/6 (114x229), PKN logo, venster, port betaald € 0,07

9600.01.08 Envelop C5/6 (114x229), blanco, venster € 0,05

9600.01.12 Envelop C5 (162x229), PKN logo, met acceptgiro venster € 0,09

9600.01.04 Envelop C5 (162x229), PKN logo, venster links (bovenlader) € 0,09

Het bedrukken van het materiaal
Bij het materiaal geeft u aan op welke wijze u dit wil gaan bedrukken. Voor het afdrukken van uw
adresdrager en bijlagen rekenen wij een starttarief van € 23,00 per afdrukopdracht.

Order-
nummer Omschrijving

Start-
tarief Prijs

9600.00.06 Afdrukken A4, enkelzijdig, zwart/ wit* € 23,00 € 0,09
9600.00.20 Afdrukken bijlage, enkelzijdig, zwart/ wit € 23,00 € 0,09
9600.00.21 Afdrukken bijlage, dubbelzijdig, zwart/ wit € 23,00 € 0,15
9600.00.22 Afdrukken bijlage, enkelzijdig, kleur € 23,00 € 0,27
9600.00.23 Afdrukken bijlage, dubbelzijdig, kleur € 23,00 € 0,50
9600.00.03 Afdrukken combola (12"), zwart/ wit € 23,00 € 0,05
9600.00.04 Afdrukken combola (12"), met logo, zwart/ wit € 23,00 € 0,05
9600.00.08 Afdrukken combola (12"), blanco kleur € 23,00 € 0,25
9600.00.37 Afdrukken combola (16"), zwart/ wit € 23,00 € 0,05
9600.02.37 Afdrukken combola (16"), blanco kleur € 23,00 € 0,25
9600.00.07 Afdrukken OLA (4"), zwart/ wit € 23,00 € 0,05
*bij orders met alleen afdrukken (zonder bijlage, enveloppen en couverteren) rekenen wij geen
starttarief voor het bedrukken maar wel de stuksprijs van de afdruk.
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Het samenvoegen en inpakken van (couverteren) van uw bestelling
Bij een brief wordt vaak een antwoordenvelop of een folder toegevoegd. Het is mogelijk om deze
samen te voegen in de envelop. Na het samenvoegen kunnen wij de envelop voor u open laten,
afsluiten en/ of verzenden. We noemen dit couverteren.

Voor het couverteren rekenen wij eenmalig (voor de adresdrager) een starttarief van € 39,00 en
een stuksprijs van € 0,03 cent. Voor elke bijlage (dus exclusief het hoofddocument/ adresdrager)
rekenen wij € 23,00 met een stuksprijs van € 0,09 cent.

Ordernummer Omschrijving
Start-
tarief Prijs

9600.00.06 Couverteren van de adresdrager € 39,00 € 0,03
9600.10.05 Couverteren per extra bijlage € 23,00 € 0,09
9600.10.06 Bijlage vouwen €   0,00 € 0,02
9600.10.03 Envelop open laten €   0,00 € 0,00

Het verzenden van uw bestelling
Wij versturen uw bestelling in één pakket naar het door u opgeven afleveradres. U kunt er ook
voor kiezen de fondsenwervingsactie rechtstreeks naar uw gemeenteleden te sturen.

Ordernummer Omschrijving Prijs
9600.11.01 Verzending door drukker naar afleveradres, per pakket € 12,50
9600.11.02 Verzending (port betaald) naar gemeenteleden, per stuk €  0,95
9600.11.03 Standaard verzendtarief €  6,95

Overige dienstverlening

Aanmaken van incassobestanden, incl. inboeken in LRP

● Maandelijks incasseren per fonds, per jaar € 250,00 + € 0,05 p.st.
● Eenmalig incasseren per fonds €   27,50 + € 0,05 p.st.

Wijzigingen aanbrengen in de kerkelijke structuren (wijkwijzigingen, fusies, etc.)

● Vorming van gemeenten (nieuwe gemeente / fusie zonder wijkgemeenten) € 620,00
● Vorming van gemeenten (nieuwe gemeente / fusie met wijkgemeenten) € 875,00
● Aanmerking tot Protestantse gemeente (zonder wijkgemeenten) € 280,00
● Aanmerking tot Protestantse gemeente (met wijkgemeenten) € 540,00
● Wijkwijziging en indeling van wijkgemeenten in secties werkelijke kosten, op basis van

geldende uurtarieven van de betrokken medewerkers op aanvraag

In deze tarieven is inbegrepen het overzetten van bestaande selecties, groepen, vrije gebieden, enz.
tot maximaal 10 items per onderdeel. Boven dit aantal moeten we helaas extra kosten in rekening
brengen van € 5,50 per 10 items.
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LRP-Licenties

Gratis LRP-licenties
● voor gemeenten zonder wijkgemeente: 5 licenties (bij meer dan één predikantsplaats: 5 extra

per (2e / ...) predikantsplaats)
● voor gemeenten met wijkgemeenten: 5 licenties per wijkgemeente en 5 extra voor het centrale

niveau

Extra LRP-licenties
● per licentie per jaar: € 15,00

Koppelingen
● XML-koppeling t.b.v. Scipio, per wijkgemeente per jaar € 50,00
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