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Over STRO – (inter)nationaal

• Ontwikkelt betaalsoftware met innovatieve functionaliteiten
• Vestigingen in Utrecht, Porto Alegre en Montevideo
> 10.000.000+ Cyclos gebruikers wereldwijd
• Showcases in o.a. Bristol, Brazilië, Italië …Utrecht

• Succesvollle Fintech innovator
– e-pay innovation award winnaar 2014 (VISA/Mastercard)
– Winnaar innovatieprijs Gates Foundation
– Europese Commissie: instrument SME ontwikkeling



Over STRO – (inter)nationaal

ANBI-stichting, doel:
Lokale ondernemers op zo’n manier ondersteunen dat meer 
duurzame, lokale en socialere waardecreatie mogelijk wordt

Lokale samenwerking Utrecht o.a. met:
• Sustainable Finance Lab van UU; 
• Economic Board Utrecht
• Ondernemersfonds Utrecht
• Triodos Foundation



Uitdaging

• Groeiend deel van retail uitgaven gaat via internet
• Online uitgaven consolideren (80-90%) bij enkele hele 

grote partijen

Wat betekent dit voor het MKB in de retail sector?



Utrechtse Euro is…

Netwerk van samenwerkende Utrechtse ondernemers

Voor

• Meer onderlinge handel

• Meer bestedingen bij lokale retail, ook online

• Onderling krediet

• Sterkere, veerkrachtige lokale economie, en een mooiere regio



Hoe creëeren we extra kansen voor bedrijven

• Nu: geld komt stad binnen, maar is ook zo weer weg.

• Vergelijk: €5000 in euro’s of in Utrechtse euro’s



Hoe werkt het?



Hier werkt het!

Naar voorbeeld van andere bedrijvennetwerken in 
Europa

• Zwitserland (WIR): jaarlijks > €1,5 miljard omzet, 45.000 leden

• Italië (Sardex): jaarlijks €100 mln extra omzet, 4000 leden, 40% 
hogere economische groei in regio.

• Engeland (Bristol Pound): > GBP 5 mln omzet, >1000 leden.



Leden Utrechtse Euro



Wie doen er mee? 

Utrecht: ~60 bedrijven Nederland: ~350 bedrijven



Wat maakt de Utrechtse Euro uniek?

• Geen bitcoins
– Utrechtse Euro’s zijn voor handel, niet voor speculatie
– Gewoon BTW betalen

• Euro’s worden tijdelijk gelabeld voor lokale circulatie
– Veel meer koopkracht in systeem dan bij loyalty systemen

• Onderling handelskrediet mogelijk, zonder rente
– Fase 1: tot  €10.000,- fase 2: tot €75.000,-

• Kun je U€ niet uitgeven nadat de zandloper is afgelopen? Dan kopen wij 
ze van je over met gewone euro’s.





Wat nu?

• Eerst bedrijven (bestedingsmogelijkheden voor consumenten en retail) 
werven, dan consumenten

• Eerste kredieten zijn al verstrekt
• 60 bedrijven doen al mee
• Wil je de retail sector helpen sterker te maken?

Stuur ons een mailtje of bel
info@utrechtse-euro.nl

Tel: 030 2 314 314
www.utrechtse-euro.nl

mailto:info@utrechtse-euro.nl
http://www.utrechtse-euro.nl/


Vragen?

• Gerben Nap
• info@utrechtse-euro.nl



Waarom doen consumenten mee?

• Omdat ze voor iedere euro 5% extra Utrechtse euro krijgen
• Omdat ze bij elke besteding een 3% donatie doen aan een lokaal goed 

doel naar keuze
• Ze zien weer waar hun geld heen gaat
• Omdat ze het leuk vinden (nu al 80 consumenten lid zonder PR)
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