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De CRDL is een bijzonder instrument. Een hulpmiddel dat in eerste instantie vraagt om een behoorlijke investering. Echter, als je het financiële aspect op een andere wijze benadert, blijkt dat de CRDL
voor veel meer mensen bereikbaar is dan dat de aanschafprijs doet vermoeden. We hebben verschillende benaderingswijzen voor je op een rij gezet.
Uitgangspunten: levensduur CRDL min. 3 jaar, 365 dagen per jaar inzetbaar, 10 sessies per dag.

Aanschaf CRDL

€0,36

Verantwoording per CRDL

per sessie

Gemiddeld kan de CRDL zo’n 10x per dag, dus
per bewoner, worden ingezet. Dus 3.650 sessies
per jaar.

De CRDL kost exclusief BTW € 3.950,-

Kosten per sessie bedragen dan slechts:
€ 3.950 / 3 jaar = € 1.316,67 / 3.650 = € 0,36.
Huren van de CRDL

€0,52
per sessie

De CRDL kan ook worden gehuurd voor een periode van 24 of 36 maanden. In dat geval betaal
je een eenmalige aanbetaling van € 500,- excl.
BTW en een maandelijks huurtarief van respectievelijk € 195,- excl. BTW, of € 145,- excl. BTW.

Verhuren van aangeschafte CRDL

€4,17
per sessie

De investering in de CRDL kan ook worden terugverdiend als je ‘m ter beschikking stelt aan
bezoekers, voor een bedrag per sessie.

Verantwoording per CRDL
Stel je huurt de CRDL voor 36 maanden en je
neemt het aantal sessies per jaar, zoals hierboven genoemd.
Kosten per sessie bedragen dan slechts:
€ 1.907 per jaar / 3.650 = € 0,52.

Verhuuropbrengst aangeschafte CRDL
Heb je de CRDL aangeschaft en stel je ‘m ter
beschikking van bezoekers voor bijv. € 5,- incl.
BTW, per sessie, dan verdient de CRDL zich vanzelf terug. Hoeveel sessies zijn er dan nodig om
de CRDL terug te verdienen? Dat geeft dan de
volgende rekensom. Opbrengst per sessie, ex.
BTW € 4,17. Aanschafprijs € 3.950,- / € 4,17 = 947
sessies. De CRDL heeft zichzelf dan dus ruim binnen een jaar terugverdiend.
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Verhuren van gehuurde CRDL

€4,17
per sessie

Ook een bij ons gehuurde CRDL kun je natuurlijk
zelf verhuren aan de bezoekers.

De CRDL via crowdfunding

€0,00
per sessie

Een andere methode om budgetbeperkingen
te omzeilen bij de aanschaf van een CRDL is
crowdfunding. Binnen de zorg al lang geen onbekend fenomeen meer.

CRDLT

Verhuuropbrengst gehuurde CRDL
Heb je de CRDL gehuurd voor 36 maanden en
stel je ‘m ter beschikking van bezoekers voor
bijv. € 5,- incl. BTW, per sessie, dan verdient de
CRDL zich vanzelf terug. Hoeveel sessies zijn er
dan nodig om de CRDL terug te verdienen? Dat
geeft dan de volgende rekensom. Opbrengst
per sessie, ex. BTW € 4,17. Huur per jaar € 1.907,/ € 4,17 = 457 sessies. De CRDL verdient zichzelf
dan bij 457 sessies per jaar eenvoudig terug.
Crowdfunding via CRDLT
CRDLT biedt geïnteresseerden de kans om in
samenwerking met CRDLT een eigen crowdfunding actie op touw te zetten.
CRDLT maakt hierbij gebruik van het platform
van Whydonate om alles in goede banen te leiden.
CRDLT helpt je in praktische zin op diverse manieren, om jouw actie tot een succes te maken.
En wordt het gewenste resultaat bereikt en een
CRDL aangeschaft, dan kun je bovenstaande
modellen natuurlijk ook weer gebruiken.
Kijk voor meer informatie over crowdfunding op:
www.crdlt.com/crowdfunding

NOTE:
Om de rekenvoorbeelden eenvoudig te houden is overal gerekend met bedragen exclusief BTW. Daarnaast
zijn dit slechts rekenvoorbeelden die in de praktijk zelf kunnen worden gemaakt met andere grootheden.
Belangrijker nog is dat de CRDL ook wel daadwerkelijk actief wordt gebruikt en niet ‘in de kast’ beland...

