United Economy
Let’s make a better economy
United Economy is een duurzaam handelsnetwerk. Voor
gelijkgestemde bedrijven die onderling graag zaken doen.
Bovendien maakt United Economy de economie als geheel
socialer, groener, eerlijker en sterker. We betalen elkaar
met onze onderlinge munt, de United: een zuiver
ruilmiddel, zonder rente en speculatie. Een munt die steeds
wordt uitgegeven aan de producten en diensten van
deelnemende duurzame en sociale ondernemingen.
Door de kracht van ons netwerk en de circulaire munt
versterken we onze economie én elkaar.

WAAROM MEEDOEN MET UNITED ECONOMY?

OMZET
De circulaire munt
United behoudt zijn
koopkracht binnen
de reële, duurzame
economie. Zo vergroten we elkaars
omzet.

VERDUURZAMEN
Duurzaam worden
en blijven wordt
supersimpel.
Onze leden helpen
elkaar verder met
hun duurzame en
sociale ambities.

FINANCE-PROOF
Géén moeilijke
administratieve of
fiscale hobbels. Via
je Uniteds-rekening
doe je je finance
gewoon zoals je
gewend bent.
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ELKE CROISET VAN UCHELEN, ANTROPIA:
“CIRCULAIR GELD VOOR EEN MOOIERE WERELD
ÉN MEER ONDERLING ZAKENDOEN.”

NETWERKEN
Je krijgt toegang
tot een netwerk
van
gelijkgestemde
en vernieuwende
ondernemers.

ZO GROOT IS HET VERSCHIL TUSSEN DE EURO EN DE UNITED
De realiteit van onze huidige economie? Het grootste
deel van het geld wordt niet gebruikt om producten en
diensten aan te schaffen, maar om met geld nog meer
geld te verdienen. We zijn opgeschoven van waardecreatie
naar geldcreatie. Gevolg: meer dan 95 procent van het
geld op de wereld gaat om in speculatie. De euro’s die je
uitgeeft, zijn gemiddeld drie transacties later al in de
speculatieve markten terechtgekomen.
Bedrijven hebben dan ook behoefte aan een munt die
weer in dienst staat van mens en bedrijf. Daarvoor
is de United in het leven geroepen: om bedrijven te
stimuleren bij elkaar in te kopen en het geld in
reële economie te houden. Met als resultaat dat je samen
minder afhankelijk bent van de financiële markten. Ook als
het om kredieten gaat. Want het is ons eigen geld.

ZO WERKT
DE UNITED

Circulair in de praktijk:
de United
Deelnemende bedrijven zien hun
bestede geld voor 100 procent
circuleren binnen de United
Economy gemeenschap

ZO STAP JE IN

Je opent een
United-rekening
voor je onderneming.

WORD LID
EN OPEN EEN
UNITED-REKENING
PARTNER

UNITED ECONOMY
VERWELKOMT JE
ALS LID OF
PARTNER

GA NETWERKEN
EN ZAKEN DOEN
IN UNITEDS
PARTNER

Je doet en
ontvangt
betalingen in
Uniteds.

Meld je bedrijf aan
via unitedeconomy.nl
en wij nemen contact
met je op.

Heb je een bedrijf
met personeel, dan
word je doorgaans
Partner (500,- p.j.)
Ben je zelfstandige,
dan word je
doorgaans Lid
(150,- p.j.).

Nu je deel
uitmaakt van het
United Economy
Netwerk, liggen er
bijeenkomsten en
initiatieven voor je
open. En je gaat
in Uniteds zaken
doen met andere
bedrijven in het
netwerk.

Uniteds zijn als
rekeneenheid
hetzelfde als
euro’s.
Belasting en btw
draag je gewoon
af in euro’s.
De United is
inpasbaar in je
finance-oplossingen.
Over je mogelijke
beginsaldo en
andere details
lees je op
unitedeconomy.nl.
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NIELS BRAAMSE, KYOTOLEASE:

“STEEDS MEER BEDRIJVEN ERKENNEN
DE WAARDE VAN SAMENWERKING.
ZAKENDOEN MET CIRCULAIR GELD
BEKRACHTIGT DAT.”
BIJNA OVERTUIGD?
WE SPREKEN JE GRAAG SNEL!
INFO@UNITEDECONOMY.NL

