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Bijlage 1:  
 

Bestelprocedure MTB-vignet en ruiterpas 2021 
 

Hieronder vindt u de instructie: 

- Ga naar https://www.natuurmonumenten.nl/mountainbiken/wederverkoop 
- Download het bestelformulier 2021 

- De passen worden geleverd door een extern bureau genaamd Hexspoor 

- Vul het bestelformulier in en e-mail deze naar order@hexspoor.nl  
- U ontvangt van Hexspoor een factuur 

- U ontvangt van Natuurmonumenten een marge van 10% op de verkoop van de 
vignetten en ruiterpassen 

 

U kunt de volgende pakketten bestellen: 

- 10 x MTB-vignetten 
- 25 x MTB-vignetten  
- 100 x MTB-vignetten 
- 10 x ruiterpassen 
- 25 x ruiterpassen 

 
Het MTB-vignet is geplakt op een folder met informatie over het gebied en gedragsregels. 

 

De eerste pakketten worden rond 23 oktober verzonden. Daarna is de levertijd drie 
werkdagen na ontvangst van het formulier. 

  

https://www.natuurmonumenten.nl/mountainbiken/wederverkoop
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Bijlage 2:  
 

 

Retourneren MTB-vignetten en ruiterpassen 2020 
 

Retourneren onverkochte MTB-vignetten en ruiterpassen 2020 

Wanneer u onverkochte MTB-vignetten of ruiterpassen heeft en deze wilt retourneren, 
download dan het retourformulier op: 

https://www.natuurmonumenten.nl/mountainbiken/wederverkoop 

Vul het aantal te retourneren vignetten en passen in en vermeld daarbij de gegevens van uw 
organisatie. 

 

LET OP, DE DEADLINE VOOR RETOURNEREN IS 15 NOVEMBER 2020 

 

U kunt het ingevulde formulier samen met de onverkochte MTB-vignetten en ruiterpassen tot 
15 november 2020 terugsturen naar onderstaand adres. Na controle worden de teveel 
betaalde vignetten en passen gecrediteerd. Helaas kunnen wij de creditfacturen niet 
verrekenen met uw nieuwe bestelling. 

 
Natuurmonumenten 
T.a.v. MTB- en Ruiterpassen afd. Marketing 
Postbus 9955 
1243 ZS 's-Graveland   

https://www.natuurmonumenten.nl/mountainbiken/wederverkoop
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Bijlage 3 

 

Aanvullende informatie 
 

Prijs van het vignet 

Natuurmonumenten beheert zo’n 500 kilometer aan MTB- en ruiterroutes. Voor onderhoud 
aan de MTB-routes en ruiterpaden en de natuur rondom de routes vragen wij de gebruikers 
een bijdrage in de kosten. 

Een landelijk MTB-vignet kost gebruikers €12, een ruiterpas kost €25. 

 

Marge voor verkooppunten 

Als dank voor uw hulp bij het verkopen van de MTB-vignetten en/of ruiterpassen ontvangt u 
10% marge op de verkoop. De inkoopprijs van MTB-vignetten is voor verkooppunten €10,80 
(minimale aankoop 10 stuks) en ruiterpassen €22,50 (minimale aankoop 10 stuks). 

 

BTW 

MTB-vignetten en ruiterpassen zijn sportpassen en daarom vrijgesteld van BTW. 
Natuurmonumenten brengt dus geen BTW in rekening voor de MTB-vignetten en 
ruiterpassen. 

 

Vermelding op onze website 

Indien u dat wenst, vermelden we uw organisatie als verkooppunt op onze site. Deze pagina’s 
zijn te vinden via https://www.natuurmonumenten.nl/mountainbiken en 
https://www.natuurmonumenten.nl/paardrijden. U kunt de vermelding aanvragen door een 
mail te sturen naar natuursport@natuurmonumenten.nl 

 

 

Dagpassen 
Voor incidentele sporters is het mogelijk om dagkaarten via de website van 
Natuurmonumenten te bestellen (https://www.natuurmonumenten.nl/mtb/dagpas en 
https://www.natuurmonumenten.nl/ruiter/dagpas).  

- Een MTB-dagpas kost €5 per dag en €7,50 voor 2 dagen.  
- Een dagpas voor ruiters kost €7,50 per dag en €10 voor twee dagen.  

 

De dagkaart is net als de jaarkaart direct online en mobiel te bestellen en te ontvangen. Wilt u 
de MTB-ers of ruiters die een jaarpas te duur vinden wijzen op deze mogelijkheid?  

 
 

 

https://www.natuurmonumenten.nl/mountainbiken
https://www.natuurmonumenten.nl/paardrijden
mailto:natuursport@natuurmonumenten.nl
https://www.natuurmonumenten.nl/mtb/dagpas
https://www.natuurmonumenten.nl/ruiter/dagpas
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Korting voor leden 

Leden van Natuurmonumenten krijgen korting op het MTB-vignet en de ruiterpas. De 
ledenprijzen bedragen €9 voor het MTB-vignet en €20 voor de ruiterpas. Op elk van de 
dagpassen krijgen leden van Natuurmonumenten €1,50 korting. De passen met 
ledenkorting zijn alleen online te koop of in een bezoekerscentrum van 
Natuurmonumenten en niet bij lokale verkooppunten. De reden daarvoor is omdat we dan 
twee aparte vignetten moeten maken en we uw organisatie opzadelen met een controle en 
administratieplicht hiervoor. We weten inmiddels dat 20% van de gebruikers van MTB-
vignetten en ruiterpassen lid is van Natuurmonumenten. De lokale verkoop van specifieke 
ledenpassen wordt dan te kostbaar en arbeidsintensief voor een kleine groep klanten. 

 

Save-Me 

Op de MTB-vignetten staat een QR-code en korte url van Save-Me. Save-Me is een online 
profiel met noodgegevens. Wanneer dit profiel is geactiveerd en ingevuld, kunnen 
hulpverleners in geval van nood deze gegevens benaderen. MTB-ers kunnen deze dienst één 
jaar gratis gebruiken. Het gebruik is optioneel. De klant moet dit zelf activeren. Meer hierover 
leest u in de folder bij het MTB-vignet. 

 

Vragen en opmerkingen over de MTB-routes en ruiterpaden 

Wanneer fietsers of ruiters vragen of opmerkingen hebben over de routes, verwijst u hen dan 
naar https://www.natuurmonumenten.nl/mountainbiken en 
https://www.natuurmonumenten.nl/paardrijden. Via die pagina’s vinden ze een 
contactformulier. Wanneer u zelf vragen heeft over de route kunt u contact opnemen met: 

- NP Veluwezoom: Dick van Kooij T (026) 497 91 00 / b.veluwezoom@natuurmonumenten.nl  
- NP De Loonse en Drunense Duinen: Jan Verhagen T (013) 515 93 45  
- Montferland: Janine Pelgrum T (0316) 53 35 80  
- Voorsterbos: Joyce Kuipers T (0527) 25 25 70 

- Beetsterzwaag: Info@atbrouted7b.nl  

 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, laat dat ons dan weten via 
natuursport@natuurmonumenten.nl 

 

 

 

 

 

https://www.natuurmonumenten.nl/mountainbiken
https://www.natuurmonumenten.nl/paardrijden
mailto:natuursport@natuurmonumenten.nl

