
   

Aan : Verkooppunten MTB-vignetten en ruiterlabels 

Datum : oktober 2021 pagina 1/2 

Onderwerp : Aanvullende informatie voor verkooppunten 

 

 

 

Aanvullende informatie voor verkooppunten 
 

Prijsbeleid: bijdrage voor onderhoud 

Natuurmonumenten beheert ruim 500 kilometer aan MTB- en ruiterroutes. Voor onderhoud 
aan deze routes en de natuur daar omheen, vragen wij de gebruikers een bijdrage in de 
kosten. Voor 2022 voeren we een prijswijziging door en kost het MTB-vignet 14 euro per jaar. 
De prijs van het ruiterlabel wordt 27 euro. De prijs van een dagpas wordt verhoogd naar 6 
euro.  

 

Marge voor verkooppunten 

Als dank voor de hulp bij de verkoop van de MTB-vignetten en/of ruiterlabels ontvangen 
verkooppunten 10% marge. De inkoopprijs van MTB-vignetten is voor verkooppunten €12,60 
en ruiterlabels €24,30. Voor beide geldt een minimale aankoop van 10 stuks. 

 

BTW 

MTB-vignetten en ruiterlabels zijn sportpassen en daarom vrijgesteld van BTW. 
Natuurmonumenten brengt geen BTW in rekening. 

 

Vermelding op onze website 

Wanneer gewenst, vermelden we jouw organisatie graag als verkooppunt op onze site. Deze 
pagina’s zijn te vinden via https://www.natuurmonumenten.nl/mountainbiken/verkooppunten-
mtb-vignet en https://www.natuurmonumenten.nl/paardrijden/ruiterpas/verkooppunten. Deze 
vermelding kan worden aangevraagd 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 €6 per dag.  
- Een dagpas voor ruiters kost €8,50 per dag.  

 

De dagkaart is net als de jaarkaart direct online en mobiel te bestellen en te ontvangen. Fijn 
als sporters indien wenselijk op deze mogelijkheid worden gewezen.  

 
Korting voor leden 

Leden van Natuurmonumenten krijgen korting op het MTB-vignet en de ruiterpas. De 
ledenprijzen bedragen € 9,80 voor het MTB-vignet en € 18,90 voor de ruiterpas. Op elk van 
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de dagpassen krijgen leden van Natuurmonumenten 30% korting. De passen met 
ledenkorting zijn alleen online te koop of in een bezoekerscentrum van Natuurmonumenten.  

 

Contact over MTB-routes en ruiterpaden 

Wanneer fietsers of ruiters vragen of opmerkingen hebben over de routes, kunnen zij 
rechtstreeks worden verwezen naar https://www.natuurmonumenten.nl/mountainbiken en 
https://www.natuurmonumenten.nl/paardrijden. Daar vinden zij een contactformulier.  

 

Zelf vragen over de route? Neem dan contact op met: 

- NP Veluwezoom: Dick van Kooij via (026) 497 91 00 / 
b.veluwezoom@natuurmonumenten.nl  
- NP De Loonse en Drunense Duinen: Jan Verhagen via (013) 515 93 45  
- Montferland: (0575) 555560 / beachterhoek@natuurmonumenten.nl 
- Voorsterbos: Joyce Kuipers via (0527) 25 25 70 

- Beetsterzwaag: Info@atbrouted7b.nl  

 

Voor overige vragen of opmerkingen zijn wij bereikbaar via 
natuursport@natuurmonumenten.nl 
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