
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Je profiteert van… 

Nonstop 

Business 

Nexus1 

 

Business  

Nexus 

 

Nonstop  

Nexus 

Frequent  

Nexus  

Frequent  

Nexus Fit  

Express  

Nexus  

Expedition 

Nexus  

De bijeenkomsten (1 persoon) 18 12 18 12 12 4 1 

Je mag altijd introducees 

meenemen. Zij betalen slechts de 

helft van de entreeprijs.  Geef een 
waardevolle ontmoeting cadeau! 

 
2 

 
2 

 

€ 47,50 per 

introducee 

 

€ 47,50 per 

introducee 

 

€ 47,50 per 

introducee 

 

€ 47,50 per 

introducee 
€ 95 per 

introducee 

Deelname aan 2 trainingen van de 

La Red Academy over netwerkend 

werken (2x 1 dagdeel) 
�  �  �  �  �  

 

€ 100 

per training 

 

€ 100 

per training 
Met 2 introducees Met 1 introducee 

Toegang tot onze jaarlijkse VIP La 

Red Party met bijzondere en 

hoogstaande gasten 

�  �  �  �  �  
 

€ 100 

 

 Met 2 introducees Met 1 introducee Met 1 introducee 

#workthenetwork lunch voor de 

nieuwe en bestaande leden (2x per 

jaar) 

�  �  �  �  �  �   
Korting op Connect Memory  

(€ 9,95 i.p.v. € 19,95). Leuk om 

cadeau te geven! 
�  �  �  �  �    

Je mag als onze introducee mee 

naar andere bijeenkomsten �  �  �  �  � 
  

Korting op alle La Red producten en 

diensten  15% 10%      
Jaar membership  

(in aantal termijnen) 
1 1 1 1 12 4 Per keer 

Betalingsmogelijkheden 

(Per factuur of SEPA machtiging) 
Per factuur of 

eenmalige incasso 

Per factuur of 

eenmalige incasso 

Per factuur of 

eenmalige incasso 

Per factuur of 

eenmalige incasso 

Doorlopende 

incasso 

Doorlopende 

incasso 
Per factuur 

Membership Investering per termijn 

(exclusief BTW) 

€ 2.495  

per jaar 

€ 1.995 

per jaar 

€ 1.495 

per jaar 

€ 795 

per jaar 

€ 75 

per maand 

€ 75 

per kwartaal 

€ 95 

per keer 

 

                                                      
1
 Jouw lidmaatschap geldt voor een jaar. Mocht je daarna niet willen verlengen dan kan dat, hoewel we het jammer zullen vinden (opzegtermijn is 1 maand). Zeg je niet op, dan gaan wij uit van een stilzwijgende omzetting. 

LA RED NEXUS MEMBERSHIP PROGRAM 

“Leer met plezier bouwen aan jouw sociaal kapitaal” 

 


